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CED 

ఎకాజెమో నమా వేశములలో నొకసారి [శీ బెజవాడ గోపాల 
రెడ్డిగారు కొన్ని యాంధ్మకియలను జూపి “తెలుణసలో నిట్టి క్రియ 

లేస్నో కలను, వాడుకలో నెన్నియో కలవు,  వాడుకలోనున్న యెన్నో. 

శ్రియలు. నిఘంటువులలో. గనిపించవు, ఈ |క్రియలన్ని ౦టిని గఠుకు 

యొక నిఘంటువుగా సమకూర్చినచో బాగుగానుండు” నన్నారు- 

ఆంధ భాహ్మూాకియలయందు. గొంత నుమకారము నాకును గలదు. 

ఆ యభినూనమును చెల డించితిని. ఈపనివేయుటకు ఎకాజెమో ఆయా 

నమా వేశములోనచే నిర్ణ యించినది. ఒకనిఘుంటు వనిన తోడనే యంతో 

(శమపడనలసియుండును. ఎంతమందివేతనో పనిగొననలయును. వాడు 

కలోనున్న (కియలను మ్యూత్రమే స్వీకరించి సిఘంటునవులలోనివి వదలు 

రాదు. నిఘంటువులలో భన్నరూపములు క స్పించును. అచ్చుతో “మొద 

లీడిన కొన్ని యలు (బాణ్యనిఘంటువులో హాల్లుతో మొదదిడి 

యున్నవి. వది స్వే కార్యము, ఏదికాదు* కొన్ని యభ్లభేదములు కలను. 

ఈ యాం ధభావషయండలి భాతువై చితి యనంతేము., “నీత గోవిందము 

పాడుచున్నాడు.” ఇదియొక క్రియ. ఛాతున స్వరూపముకాదు. నానుడిలో 

నిట్టివి వందలుకలను. ఇట్టివికాక "దేశీయములై న ఛాతువులయు. (గియ 
లయు రూపములు పక్కలు కలను. గాలించుట - వెదకుట యసని 

యర్థము. తెలంగాణములో గోలించుట యన్న ధాతువు కలదు. సెన 

గలు మొదలై నవాసిని చేయించుట యని దీని కర్ణము. తెలుయగులోం 

గొన్ని భఛాతువులకు “కొను, వేయు, పెట్టు. పడు ' మొదలై నవి చేర్సి 

నచో నొకొ_క్క_ ధాచువునకుం బదిగూపములు గలుగుచున్న వి. పలు 

చోట్ల సర్గ భేదములు గలుగుచున్నవి. వాడుకలో. గలుగు నర్భణ్బూ 

యలలోని సూత్ము భేదము పరమసుకుమారముగా నుండుచున న్నది. 

ఒక కు భాతువున రర (పాంతమునం దొక యర్థము, నముటిదొక 

(పాంతమునం దొక యర్గముగా నున్నది. 



' ఇన్ని కారణములచేతం దొలుత నినుంటువులలోని ధాతువుల 

నన్నిటె నొక-వోట సేకరించి భిన్న భిన్న (పాంతముల వారితో నమా 

చేశమై వారు చెప్పిన క్రియలను దీనిలోనికి. బొదిపికొని, మణుల మణుల 

సమా వేశమగుచు, మజలమణలం (గొ తకొ త్త క్రియలను చెలిసికొను 

టయుం జేర్చికొనుటయు. చేయవలసి వచ్చెను. ఎంతవేసియు. బని 
కొఅవడియీ యుండెను. 

అప్పుడు ఎకాడెపమూయొక్క_ కార్యని ర్యావాక నర్షము "వేచే 

మొక కమిటీ నేర్చాటుచేసిరి. ఒక్కొక (7 జిల్లానుండి రమొకొ (క్క 

పండితుని నియావకముచేసి. వారినుండి యా  చాంతముల యందలి 

వాడుక లోని | క్రియలను ధాతువులను 'ెలిసికొని యూ నిధుంటును 

నందు. జేర్చునలయునని నిశ్చయించిరి. 

ఈ నమా వేశములో చెల్లూరిజిల్లానుండి వచ్చిన శీ మరుపూరి 
కోదండరామ కెడ్డిగారును, డచెలంగాణములో వాడుక లోనున్న క్రియ 

లను 'జెప్పుటకు నియమింపబడిన, హైదాబాదు న్ర్రైల కళాశాలలో 
నుపన్యానకురాలుగానున్న (శ్రీ నతి యశోదా రెడ్డి ఎం. వ. గారును 

నమకూర్సి యిచ్చిన భాచువులయు గ్రియాన్యరూపములయు సంఖ్య 

యెంతో కలదు. ఈ నిఘంటునురకు వారువేసిన సాహాయ్యము మిక్కిలి 
గొప్పది. కోదండ రామరెడ్డిగారికి నెల్లూమజిల్లాలోని ఛాతువులతో . 
గల పరిచయము, యశోదా రెడ్డిగారి! తెలంగాణపు ధాతువులతోనున్న 

పరిచయమునకు దీశకైసది. ఏ" పాంతమం'డై నను నా [పాంతమునందలి 

ధాతువులతో నంత పరిచయమున్న భాపాభిమానులుగాని పండితులు 
గాని యుండుట కష్టము. తమభామయన్న చో నంలో యనురాగము 
గల న్య కులకు గాని యో కార్యమందు మనస్పింత “వొటుంబడి 

యు౦డదు, 

నిఘుంటు ననినంత "నే యిీనాడు శ్రీ) నిడదవోలు వేంకటరాను 

గారి సొయములేకుండ నెవ్యరును సిర ర్తించలేని పని. ఆయన సావో 



fig 

య్యము తప్పని సరియైనది. (శ్రీ) జేంకటరావు గారితో మాటాడుచుం 
బూర్వ కాన్య ములలోని య్ (క్రియను గూర్చియన్న ను, వెంటనే వా రా 
కయ (ప యోగింపయడియున్న పద్యమును జదిపి యా (గంథము 
సము చెప్పి, యా యా శా(నములో నున్న దని, యాపద్యనంఖ్య చెప్పు 
దురు. ఈ వివ్యభో వారు నిస్గాతులు. వాడుక లోనున్న (క్రియలను 

వదలిపెట్టి (గాంథిక మైన యే ధాతు నై ననునరే, యే మాటుమూల 
(కియయొనను నశ్తే (త్ర వెంకటరావుగారు పద్యము చదివి యిచ్చట 
నున్నదని చూపించ'లీని దుండదు. 

చినరి కీ నిఘంటునునకు సంపూర్ణ రూప మిచ్చినది వారు; _పెన్సు 
కాకీ తయాకనవేసినది వారు. 

అయినను నిట్టిపనిళో నెప్పటికప్పటికి. గొజతలు కనివించుచునే 
యుండును, వానిని సర్హుకొననలసి వచ్చుచునే యుండును. ఇది పండి. 
తులు చేయవలసిన పనీగాని సామాన్యులు చేయ లేరు. ఎప్పటి కప్ప టికి ధనమును సెచ్చింపనలసి వచ్చెను. | 

ఇదియంతయు నెకయెక్తు, అచ్చు వేయుట యొక యెత్తు. తప్పులు 
'లేకుండ సిట్లి గంధ మచ్చా త్తించవలయు నన్న వో మువ్వురు నలువురు 
పండితుల నిత్య సాసోయ్యము "కావలసివ చచ్చెను. (వాత పతి (నాసిన 
వాసి తాత్పర్య మెజుం౦ంగక యచ్చు వేయించిన చో లాభము లేదు. 
ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలన చేయనలయును. ఇది యింత కహ్టమైన పని. 

ఇంత చేసినతకపవాతంహాడం బూ ర్తిగాం చెయంబడినదన్న 
తృ వ్ర్లేదు. U కోదండ రామరెడ్డి, (శ్రీమతి యకోదారెడ్డిగార్గ నంటి 
వాను (పతి జిల్లానుండియు నొకొ,_క్క_రు దొరకినచో నప్పటికిం గొంత 
తృప్తి కలుగును. 

ఇట్ట సిఘంటును పూర్వము 'తెలుంగులో లేదు. దీని స్వరూపము 
(కొ తది. ర0డువిధముల నిది (కో తది. ఒకటి (క్రియానిఘంటు నగుట 
చేతం గొ తది-రెండవది వాడుక లోనున్న య నెక క్రియాన్వరూప 
ముల నె తిఫొనుటచేతం గె తది. 



IV 

అచ్చముగా నిందులో ధాతువులుశేవు. “పరకాయించిమాచుటి: 

ఇది ధాతువనుటకు వీలుతేదు. ఇది యొక (క్రియాస్యరగూపము. అందుచే 

దీనికి ధాతునిఘంటు వని 'పేరుపెట్టక “ఆంధ క్రియాస్వరూప మణిదీపిక? 

యన్న పేరు పెట్టబడినది. 

ఇట్టి పేరును సూచంచినది శ్రీ) అబ్బూరి రామకృహ్లా రావుగారు. 

కష్టపడి యోోాపని చేసితిమి. ఆంధ క్రియాస్యరూపమతులకు ని 

(గంథము “సంతోవము కలిగించునని యాళ. ఎంతచేసినను మెచ్చనివా 

రుండవ ద్చును- కాని యిట్టి కార్యమునలన లాభ ముపొండెడి యాం ధుల 

సంఖ్యయే యధికముగా నుండునని మా విశ్వాసము. సవ్చాదయు 

లుచితము'లైన మార్పులను సూచించినచో మటీయుక ముదణమునందు 

వానిని దప్పకుండం 'జేర్చవలయుట. యా (గంథమున కే యవసరము. 

ఇదియొక మహాకార్య మనుకొనవచ్చును. ఇది (శ్రీ గోపాల 
"రెడి యుప జక ము. 

డ్ గో 

సంపాదకుడు, 

విశ్వనాథ సత్యనారాయణ. 



ఆంధ్రక్రియా స్వరూపమణి దీపిక. 

అ ఆలు వచ్చు: చే. న. 8. అతురాభ్యానమున అచ్చులు వచ్చు. 

(న్యవు నాకు అచ్చులు వచ్చినవి, కాభఖాలు చెప్పు 

అంకన (ల్ఫు సేయు: ఉభ. స. క్రి. సోత్రముచేయు. 

అంకనములు (వాయు: ఉభ. న. కి. నామావళొలు (వాయు, 

నిన్రువంకనములు (వ్రాసీన పు స్తకంబు. పండి. దీమో, 

టో అంకము సే (చేయు: ఉభ. న. కి. తప్పులెంచు; ఆకేవించు. 
Ge. సభాస్థలిం _బౌఢులట్లు ని,శ్శంకC 

జరించుచుకా సుకవినంఘము పల్కుల మెచ్చ కూరేే 
యం౦కము సేయవచ్చు. మెరా. 1ఆ 

ఆఅంకారించు: చే. అ.[కి. ఓడ తెరచాపనె త్రి _తాటితొ కట్టియుంచు. 

ఆంకించు: ఉభ. చే. అ క. 

1. (పకాళించు, ఉల్ల సిలు, 
౧౧ ౧౧ 

వ. ఇప్పు వసు. 4ఆ 

ఏ. ఊహించు పండి. దియా 

శ. భావనసేయు, భావించు భాగ. 7 స్కం 

న. క్ర. 
1. పట్టుకొను, తాల్సు అచ్చ.రా.ఆర.కృ.శకుం ఏ ఆ. 

2. అడించు 

ఏ. జళిపింఛచు భార. (దోణ. శ ఆ 

శ. (లప్ప నిర. 8 e 

ర్, వశపజచుకొను; స్వాధీనము చేసికొను. 



1. స్తుతించు, పండి, పరం. భాగ. రీస్కం 
౨. పఠించు. పండి. దీమా, 
8. దె 

ఆంకేితమగు: నం, అ. కి. సమర్చితేనుగు 

అంకితము గొను (కొను; ఉభ. నడి, కృతినిగొను 
అంకితము సేయు (కోయ); ఉభ. స. క్రి, కృతి సమర్పణ చేయు 
అంకితమొనర్చు: నం. అ. కి. అంకితము సేయు 

అంకిలి నొక్కు: చే. అ. (క్రి దవడలు నొక్కు 
అంకిలినడ్తు; జే. ఆ డీ 

1. అడుపడు. భోజ. 6 ఆ 

2. తకీ_నయగ, పండి. మహీొమ. 
అంకిలిపెట్టు జే, న, శి, 

1. అడగించు 

2 నిరోధించ 

ఆండిలి సెప్పు: చే, న, క్రి అభ్యంతరము చేప. అభ్యంతర పెట్ట పటు 

అంకిలి సేయు: చే. స. క్రి. అంకిలి పొందు. ఆటంక జుట్టు 
అంకలెణు(గు; చే. అ (కి. కీలుకెలిసికొను; మర్మము నెఖుట 
ఆంకు; - దే. అ, కి. విజ. వి 1ఆ 

1. లభించు; అందు, నోడు చేతి కంకిన దంతయు పట్టు 

కొనిపో యెను, 

ఏ. దొరకు, వాడు అంకకుండగ పాటిసపోయను. 

అంక (కూ) రించు; నం. అ, (క. మొలచు; 'మొలకెత్తు 

అంకురిల్లు: నం: అ. (కీ. అంకూరించు. 

అం కెకు దారు: చే. అ. శ. వశముచేయూ 



9 అంగలు వేయు 

అంకెకు వచ్చు: చే. న. | 

1. వశవుగు 

వ, గణనకువచ్చు 

3, లెక్క_కువచ్చు 

. ఆఅంకెగొనుః ద్య. స. క. (అంకె +కొను 

1. వశము చేసికొను 

ల, ఆకమించు; (కమ్ము రోసి ఏ ఆ 

అంకె వేయు: ద్వ న pi ఎద్దు కాడికి తొలలస 

అంకె వేసికొను: ద్వ. స 8, "పడు కాడికి లంశ వేసికొ 

ఆంగ గొను: ద్వ న “శ్రీ 1 ముందుకు బోవు, జన. 1అఆ 

9. ముందుకు నడు, 

అంగడి కిక్కు; చే. అ కి, 

1, ఏధ్ధికెక్కు 

౨. పదిమందికి తెలియు, పిక, 5 ఆ 

ఏ, వ్యభిచారి యగు 

ఆంగ డి( బెట్టు: దే. న, క్రి. ఓ పీధిం బెట్టు 

9. బయలుపటబు చు. కవల. పత. 

8. పిల్లలు మారామువేయు,. 

అంగద పడుః చే. అ (క్రీ L దుకిఖంచు 

9. ఆశలి పొందు 

అంగలొర్చ్ను; చే, అ. కి. (అంగలాచు 

1, ఆపద వలన దుకఖుంచు। కాళీ. 7'ఆ 

2 భీతిచే నజుచు. ' ఆము. శీ ఆ 

ఆఅంగలారుచు; అంగలార్చు 

అంగలించు; చే. న. కి ఛేదించు. గ | 

అంగలు గొను: చే. న. కి. వేగముగా పోవుటక్షై కేళ్ళుచాచికేయు 

'ఆఅంగలు వేయు: చే. న. శి. కాళ్లు బాచివేయు 



అంగవించు 4 

అంగవించు: బే. అ. కి. ఉత్పహి౦చు నైమ.? అ 

“నం... ఏింగిశేలయుం చాటింప నంగవించు 

పగిది.” 

_ న. క. అత్మికమించు. నైవ. ర్ ఆ 

అంగితమగు: చే. అ. కి. చిహ్నీ తమగు 

ఆతంగీకమగు: నం, అ. శ. అంగీశకారమగు రుక్నా. 1e 

అంగీకరించు: సం. న. |శ్రి.: సమ్మతించు; ఒప్వుకొను. 
అంగుళి సోటనముచేయు: సం. న. కి. చిటికలు వేయు. వార. 1ఆ 

అంచన వేయు: అంచవా వేయు, ఊహించు భల్లా 2 ఆ, న ర 

అంచనకట్టు: దే. అ. కి. అంచించు; పరిమాణము నిర్గ యించు. 

అంచించు; చే. అ. (కి. ఫలపరిమితిని ఉజ్జాయింపుగా టేప్పు. 

అంచిపుచ్చు: చే. అ. క. అనువుతించి పంపు. 

అంచు; యు. చే. స. శ. అరుగు ఛా. పే. అకుగం జేయు 

పుచ్చు, పంపు, భార. అశ్వ. 1. ఆ. దశ. 6 ఆ. 

అంచుపొంచులేకుండు. జే. అ. (క్రి. పొలకునయే (జాడ లేకుండు 
అంచు ముట్లు: "దే. అ, శ్రీ తుదముట్టు. 

. అంచులుమౌోయు: దే. అ. కి. చె నెలికిలేపండ చేయు 

ఆఅంజ(గొనుః: దే. అ, §. అ అడుగువేయు 

అంజనముచూడు: జే, న, (కి మందుసెట్టు. 

అంజనము పెట్టు: చే. స, క్రి, మోనగించు 

అంజనము వేయు: చే. న (క్రి. ధనాదులు లభించుటకు, నిధులను శెలిసి 
! కొనుటకు కూర్చుండి కంటికి కాటుక మంత్రించి పెట్టి 

చమూచు. 

అంజలించు; 
ఆఅంజలిచేయు. సం. అ, (కి. దోయిలించు, దోసిలిపట్టు, 

అంజలియెత్తు: అంజలి చేయు 
అంజాయించు: చే.అ. FU నంచేహించు 



2) ర్ట అంటించు 

అంజు: చే. అ, (కి. భయపడు ఉ. హారి .1.ఆ 

అంట(గట్టు: 'దె.న. శ్ర, 1. అంటునట్టు కట్టు. ౨. ఆరోపించు, నంబం 

ధింపంచేయు, బలనంత్మునలాని మోనమున( గాని 

చేక్సు...., నలుగురు ఆ పిల్లను వాని కంటంగట్టిగి.___ 

ఆ ఖర్చృంతేయు వాని కంటంగట్టిరి. 

అంటగు: చే. అ. కి. 1. అపవిత్రమగు, మెలయగు, అశుచి 
(o 

యగు-ఇల్లు అంతయు అంటయినది. 2.  బహివు 
భి © 

యగు, ఖురుమతి యగు, 

అంట(గొట్టు: చే. న. క్రి నుకులు మొ. పెకి లేనకుండంగొట్టు, 

అంటగగాగు: దే, అ. కి. ఆశయించుకొెని తిరుగు, అధిక కామముతో 

(ప్రవర్త ౦చు. 

ఆఅంట(జఅచు: చే. అ, శ్ర. అదురంటం గొట్టు 

ఆఅంట(౯దాకు: బే. న. శ్రి అంటుకొను కు. సం, 12-127 

అంట6 దఅుము: చే. న క్రిం నెన్న ంటితతుము. 

అంటపొడుచు: చే. న. [కిం గట్టిగా కుట్టు, ఉదా. తేలు అంటసొడి చెను. 

అంట(బటు: జే. న. కి. కలియంుట్టు, నొక్కి_పట్టు. 
డం 

అంటలు గటు: చే. అ. క. గుంపులుకటు, జడలు కటు. 
ట ట లు 

అంట సిలు; 
5? దే, అ, జ తాకు, తగులు, చే నేలయగాలు. 

ఆంటింలు; / ర. |దోణ. ర్. & ర 4 ఆ 
అంటసిల(బడు: ) భర. ప. ఆ. ఆ, హరి 4 ఆ. 

అంటించు: డే. న. (కి. 1. సంబంధము కలుగచేయు. 9. నాటు. 

ఉదా: అరటి పిలక లంటించెను. శి. (తేలు) కుట్టు, 

అంటించు: చే. స. కి, (అంటు (వే అంటునట్లు, జేయు అంట 

జేయు, పుస్తకములకు. గాగితేములు  అంటించినాండు. 

వాండు భార్యకు రోగములుఅంటించినాడు. (తగిలించు 

వాడు కొంపనంటించినాడు. (తగులంటబెట్టు)_ప్రాయ్యిలో 



అంటికొను 6 

నిస్తూ అంటించినది. (రగుల్హూల్పు, "వేయు, (కొట్లు) - 
వాసిని నాల్తు అంటించెను. (నలుమూలల. వ్యాపింప 

జేయు _ హా డూరంతయు అంటిరచినాడు. 

ఆఅంటికొను; చే. అ. కి. లగ్నమగు. (బట్టకొం౦గు ముళ్ళకు అంటు 

కొన్నది.) న, క్ర. తగులుకొనుు, శకామించు, 

వాడు దానిని అంటుకొొన్నా'డు. 

అంట పట్టుక తిరుగు: చే, అ, (కి. ఏకువకుండ కలసి సంచరించు 

అంటి పెట్టుకొ సయుండు: "దే. అ. క్రి. పిడునకుండ కలసి యుండు. 

అంటిముట్టినట్లుండు: చే. అ. కి. నేని యందు జోక్యము కలుగ డేస్ 

F " .కొనకోయుండు. 

అంటు; చే, న. జ. 1. తొగు, స్పృృనీంచు, ముట్టుకొను 

౨. రతియందుంల ము, తగులుకొను. సారం. 2 ఆ. కె. 

(నూనె రాచు _.. కళా 7 ఆ. 

అ. కి... న క్రమగు, లగ్నమగు, అంటుకొను, 

ముఖమున బొట్టు ). అంటలేదు. అశ్రములు బాగుగ 

అంటలేదు. బట్టకు రంగు అంటినది. 

వి అలవశు. అబ్బు, వాసికి విద్య అంటలేదు. ఎంతే 

దొరినను ఐశ్వర్య్యమంటదు. ఏ. ములుచు. నారు 

చాగుగా అంట వేదు. . 

అంటు కొను: చ. అ. (కి. రజస్యలయగు. 
క 

అంటుకొనిప్రోవు: జే. అ. వ్ర మిక్కిలి అంటుకొను: శేష విడ 

ల కుండగచే కదాని నొకటి యంటుకొని పోయినని. 

మూడిపోన్య- కాళ్ళంటుకొోొని పోయినవి. 

సం కిం 1. అప హరించుకొను 

౨. తేగులూ_ను, వాండు చానిని అంటుకొనీ 

అంటుకొను; చే. అ. (గ అంటురోగాలు మొ! తగులు, నిప్పు దరి 
| ఫొను, మండు- కొంపలంటుకొన్న వి. లోపలకుఅణగి 



7 అండెనుగటు 

పోవు- జాడలు అంటుకోన్న వి. (పే. అంటుఫొ లుపు 

అంటు దొక్కు: చే, న. కి. చెట్లకొమ్మలను వేరు వచ్చునట్లు 
మటిభో పెటు. 

69 లు 
అంటుపడు; 

ద్వ. అ, (క్ అకుచియగు, బుతుమతియగు, సంబంధపడు 
అంబభువడు; 

అంటువేయు: “చే. స, క్రీ. ఒకజాతి వెస్టుగొమ్మక సామాన్యమైన 

“మొక్కను కట్టి ఆ జాతి ముక్కగా జేయు. 

అంటు సేయు; చే. న శి. పాల్పుడుచు. దష. పరమ. 151 పొ, 

అంటులువాయు; చే. అ. కి. చీక్కువీకు. . 
అంధ్షొత్తు; స. అంట్లు కట్టు. . 

అంట్లుక డుగు; చ అ, డ్రి నంటఫాత్రలు శుభము చేయు. 

అంటుతీయు;: 
న్ 

మి | 
చే అ. | కిభోజనముల తరాంత ఎంగిలితీసి శుదిపెటు 

అంట్లుతుడుచు; (౧ డ్రీ.భొజన ఏ “ధి 

అండగొట్టు: దే. అ. కి, (అండ +కొట్లు). చెనుదీయు,నెనుకాచు.పర. 1 ఆ 

ఆల” స్యముచేయు, £3 రం 

ఆఉండగొనుః చే. అ. (కిం "నెనుంఎడు, వెనుందీయు, మార్మ-0౦. 1. ఆ. 

స కీ. అ్మశయముగొను, అశయించు. భార. ఉద్యో. 

అలన్యముచేయు [4 అ. 208, 

అండగొలుపు : చే. స. కి. ఆధారముగా టేసికొను. 

అండచూచు కొను: జే, స. (క. ఇతకల బలమును ఆ ధారముశేసికొను 
అండ(జేయు : జే. న. క్రి. ఆశయమిచ్చు 

అండజేరు: చే. న. (క. అండజేసికొను, ఆశ్రయించు 

ఆండుసడు : "దే, అ కి తెలం ; 1. ఆకలితీకుటకు అహారమేదియెన 

అండుచేయు: స్వీకరించు. 9. భోజనమునోయు, 

అండెముగట్టు : చే. స. శ్రీ. తెలం: చింతపండు, మిరపకాయలు ము 

వానిని చాపలో పెట్టి చుట్టు 
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అుంతరించు ; నం. అ: [కి మ. అదృశ్యమగు 

ఇ, మరణించు, జె. 5 ఆ. 

ర. చెడు. నష్టురుగు భార, ఆది. 3. ఆ. 

స (కి. నడచు, అతి క్రేమించు జె.5 ఆ. 
ఆంతర్జానము నే నయు;ః నం. అ, (కిం (ఆంచిద్ధానము పొందు 

అద్భృశ్యమగు, ? భారం ఉద్యో, 3. ఆ 

అంతర్నిభాతమగు; నం. అ. (కి. మనస్సులో నాటు, రాధా. 287 

అంతర్భవించు: నం. అ. (కి. లోపలనుండు, లోన చొచ్చు, ఇముడు. 

అంత విధిం జేయు: నం. న, కి. లయింపంజేయు 

అంతమునొందించు: సం. న. (క్రి. చంపు 

అంతముచూడు: నం, న. కి. 1. పగ సాధించు 

2. తుదముట్టచరా చు 

ఆంతలు సేయు: చే. అ. కి. 1 విచారముగా? (వర్తించు. 
9. అనవనరముగా నధికము సేయు. 

అంతుకనుగొను: 1 చే. స. శ్రి. పారమ్యముచూ చు, పాడుచేయు 

అంతు తెలిసి కొను: 1. లోతుల నరయు 

అంతు కేల్బు కొను: 2. చాన్రచూడు 

8, రహన్యము కనుగొను 

ఆఅంతుపట్టు: చే. అ. (కి. లోతు తెలియు 

న. రే తుదికనుగొను 

అంతుదొరము: చే, కి. పత్తా తెలియు 

అందంబుగూడుకొను: జే. అ. శ. ఇష్టము లేకున్న ను పెకి ఇష్ట 

మున్నట్లు కనంబడు;- మిోంద౦ గార్యంబుగల మాకు 

చేనిం గాదనంబనిలేదని యందంబు గూడుకొని ఇందో 

నర్తనుండై ఆము. 6. ఆ. ఆము 5. అ. ఇట కలసికొను 

న ణా వ్యాఖ్య. కలిపికొను - పదమువారివ్యాఖ్య. 

ఆఅందగించు: బే, అ. క. శోభిల్లు, రన్యుమగు 



గ 9 అంచె వేయు 

ఆఅందపడు: వె. అ. కి. (అందము +పడు) రమ్య ముగు 
(ద్ర. అందపజచు 

అందము సేయు: చే. న. కి. చక్కదనము కల్పించు. హోడశ. 5, ఆ. 
అందవు చేయు: అన్య బె. న, (కం పీడల తెరచాపలకు అడుగు 

చిన్న గుడకట్టు 

అందించు: చే, స, శీ. (అందు +ఇచ్చు) అందునటు క్ు 
అందిచ్చు; ? భౌర. విరా. 4ఆ. బ. న. 4 ఆ. 

అందుకొనియిచ్చు, చేతికిచ్చు, ఉ. హరి. 14ఏ. 
అందిచ్చు : చే. న్నక, 1. ధనమును పితరులకు తెలియకుండ చేర 

వేయు 
2. కావలసినది యిచ్చి సహాయపడు. 

అందియిచ్చు: దె న. కి. పొందు. భార. ఆర. 2 ఆ 
అందు : 2. నైకొను, పుచ్చుకొను, పట్టుకొను, మార్క. 5 

8. చేరక. కాలీ. ల ఆ. 4. 
4. అవలంవించు, పూను, కళా. 6. అ. 
అ. (క్ర. లభ్యమగు, దొరకు, (ప్రొ ప్రమగు, విజ.గి. ఆ. 
సాటియగు, సమానమగు, నరిపడు-- దానిజుట్టు క్ర _త్రీరిం 
చుటవేత ముడివేయుట క ౦దదు. 

చే. న, (క్రీం వతి గహించు, పుచ్చుకొను, 

ఆము. 7. ఆ.భాగ. 10, ఆ. 
2, పట్టుకొను, కళా, ఆ. బండి అందుకో. 
నే. న్పృశించు, అంటు. లః 6. ఆ. వెదూలము 

అందుకో చూతము. 

అందుకొను, 

ఆఅందికొను; 

శీ, కలియు, కూడు, 

ర్ ఉప కమించు, పూను, ' కకు. 2 ఆ, 
ఆలంబమగు, చేరు, ఉదా. నీ పరుగు అందుకొను. 

అం దె వేయు : బే, అ, [కిం (పావిణ్యము నొందు, 
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అంపించు : చే. స. క్రి. పే. చూ. అంచు, 
. అంపించుకొను : చే. అ. కి. వే. అనుజ్ఞ క్రీపికొను 

అంప్పు ; "దే. నకి, (అంపకాలునూతనవివాహితను కో 

నకు పంపు. రూ, అనుపు, అనుచు, అంచు 

1. ఆజాపీంచు 

౨, పం్ఫే 

ఆంబటికోసము కుదురు ; చే. అ. [కి తెలం. జీతము | 
లేక తీసికొనక అన్నముతిని సేవచేయు. 

అంబటికివడియుండు ; దే అ, (ఈ కేవలము కూటి కాసపడిం 

అంవాడు ; "దే. అ, (క. పాజాడు, 

ఆఅకటావికటముచేయు : చే. స. క్రీ. తాజుమాజుసేయు 

అక్క_జపడు : వై. అ. క్ర. (అక్కజము + పడు 

అక్కజంవడు ; అశ్చర్యప. శు న 

అకృ_టపడు : చే. అ, కీ. ఆశ్చర్యపడు,  దుఃఖపడు. 

ఆఅక్కటపించు; చే. స. స. 1కి. కనికరించు 

అక్క.అ గొను; చే. న. (క్రి. అపేటీంచు; (పయోజనపడు, 

అక_అికు వచ్చు: చే. అ, |క్రి. 1. పనికివచ్చు 

2. అనసరము వచ్చు, 

ల. సహాయపడు. 

అక్కఅపడు; చే, అ. (కి. అక్క_లగొనుు ఆనపడు 

అక్కలు బే. న. క. ఉల్ఫించు 

అక్కాల్లు : ముడులు క్క_లం చేసి 

అక్కళించు ; చే. అ. క. ఆకలి మొ] వాని చేత కడుపు, 

పోవు; దించుకొనిపోవు. నంకుచితమగు, ప్రో 

సీ కడుపు అక్క_ళించు 

అక్కిలజేయు : చే. స. [క్రి కలయ, (రూ. అక్కిలిపఅచు 
అకిిల్లు : చే. అ. క్రి. అక్కళించు. 
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అక్కలిపడు : ద్వ. అ, [క్రీ 

1. కలంతపడు | భాగ, 7, స్క 

వ చెడు, నశించు, పండి. పురా. 

త్తుకొను : చే, అ |, తొమ్ము ఎత్తుకొను, క్కు నం, 5. ఆ, 

ఆఅక్షయమగు : నం. న, శీ. ఎప్పుడు నట్టి పోకుండు, 

నాశనము నందకుండు, ఖభూీడశ్మ 5, 

అగడాడు ; చేస, కి. నిందించు 

అగడుపడు : ద్వ. అ. కి, 1.దూజుపడు, సిందపడు, పాప. ఏ, ఆ. 

2, తొ. టుపడు, దురాశపడు, కలతేనొందు.వసు. 6. ఆ, 

ఆగడు పణచు ; చే. అ. (అల్లరిపెట్టు నిందపాలుచేయు. 

అగడుసేయు ; చే, న, శ. నిందించు. పంచ, నా. 4 ఆ, 

2, నిరాకరించు, నిరసించు నె.7 ఆ. 

ఆగదగులు ; చే. అ. (క. 1. నమావేశమగు, కలియు, తటస్థ 

మగు, 2 కనపడు, 

ఆగసడు ; దం. అ. (క. (అగము $+ పడు 

CR లోనగు బన, అ ఆ భార. విరా,2 ఆ, 
భార. శాం. శీ. ఆ, 

. ౨. లభించు అందు, దొరకు భార. (దో 1. ఆ, 

కి.కనయిడు, గోచరమగు, భార.విరా. విఆ.బన.1ఆ, 

శ. సంభవించు, కలుగు, చేటగుపడు, 

అచ్చరా. ఆర, 

అగల(గొట్టు : చే. న. క్రి, భేదించు 

అగలు ; దే, అ, పగులు, 

ఆఅగల్బు దే, (పే 1. దించు జై. 60, ఆ 

౫, పెలగించు, 

సీ, ,....అంగదగొని “మొదళు లగల్సి కొనుచు, 

_ ఫార, శ్రీ. 2. ఆ 
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అగాడీపిగాడీచేయు: అన్య బే. స (కి. అశ్యాదుల నదవులో సెట్టు, 
ముం౦దజి మున్నూరు  చెనుక యేనూరు పట్టు 

పగ్గముతో నగాడీపిగాడీ చేసి డానికి చానా పాణీ 

_ పెట్టరనుచున్నాకు. కు. రా... 

అగాదుచేయు : అన్య చే. స. క్రీ. (ఫిరంగి మొ! వానిని పేల్చు 

అగాభమగు : నం. అ. కి. (చె. జి) 1. పూర్తిగా చెడిపోవు, 

2 అల్లరిపడు. 

ఏ. లోతగు 

ఆగావగు : అన్య. చే. అ. [కి. కనబడకుండం బోవు 

అగు : చే. అ. కి. విభేయ విశేవణమునకు, అనగా వి శేష్యమునకు 

తరువాత నుపయోగించెడి వేేమణమునకు అన్వయ 

సంపూ రికి నుపయోగిరిచు |కియ- నాడు సడాచారు 

విశేషణమునకు, ఏిశేవ్యమునకు అన్భయము కలు 

పుట్టకి యుపయోగించుకొను- ధర్మపరుండగు రాజు 

ఏ. పరిణమించు, మాటు. శివ నూ ఏ. ఆ, 
4. తగు, అ రమగు, అవశళ్లక మగు 

యౌ (శ 

భార. అశ్వ. 1, అ. నై. ఏ. ఆ 

5, కలవాడగు. భార. ఆర. 6. ఆ. 

అభ్మిపాయమై యుండు = అభి పాయము కలవాడై 

యుండు. ఇట్టిచోట సకర్శ్మక (కియగాను అన్వయిం౦ప 

నచ్చును. 6. నెజువేటు. సిద్ధించు. భార. అను.2, ఆ, 

7. సిద్ధమగు. ఆము, 4. ఆ 
Ped శ ఆ జ 5. నంపూ గ్తమగు పు _నకము న్రాతయైనది. భోజనము 

లయినని, 

0. పు, సమర్గుడగు, వాలు, భార ఉ. 1, ఆ 

10. ఉండు. జీవించియుండు, భార, కర, 2. ఆ. 
ణ 
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అగుడుపడు : 

ఆగు దెంచు : 

13 అగ్గించుకొను 

11. జకుగు.. వారింట పెండి యగుచున్నది. 

స (కి. 1. కలుగు, ఉ,హరి 4. ఆ. (ఇట్లిచోట కలనా 

డగు అని అ, (కి. గాను. అన్గయింపవచ్చును) 

బీ, వాందు, (వాపించు 

12స్వ స్థితిని చెప్పు. ఉదా :-వొడు మనిసియపుట్టినాడు, 

చే, అ. కి, అపహానముపడు, చులకనగు 

చే. అ. కి. (అగు + తెంచుఅగు. నిర్వ. 6. ఆ. 

(అరుదెం చె పాఠాంతరము) భార. విరా. ఆ. (ఇట 

న్య్వార్ధమున లెంచు) 

2. కానచ్చినది యగు, _ కానున్నది యగు; 
నా 

భార, విరా, 4. ఆ, 

ఆగుభుగుర్ కొను: చే. అ. కి. ఆర్భాటముచేయు, ఫైళాపెళ నార్పుచు 

ఆగ జమగు: 
౧ 

ఆఅగపడు ఇ. 

అగమనగు ; 
a 

బృథ్వి కంపి౦ప నార్భాటముల్ వేసె నగుభుగుల్ 

కొనగ జడిసి పగతురగుండె జల నీ పగుల, కొ.క. 

డే. అ, కీ. 1. వలసినదాని కన్న వులోయు పెదదగు 
) 

2 దుర్భరమగు, 

చ, అ, కీ. అగపడు 

చ. అ. [కి. అధికమగు, లోబడు.. 

ఆగముసేయు : జే. న. (కి. ఒప్పుగించు 
nN 

ఆగదించు : 
Nn 

ఆఅగలించు 
౧ 

అగ్మంచు ; 

ఆగ్గించుకొ ను: 2 

తెలం, చే, న. క్రి. అధికముగా నున్న భాగమును దీసి 

నరిచేయు 

చే. అ, కి, అతిశయించు, పూను, ఉత్సహించు, 

భార. విరా. 5. ఆ 

fal 
స. శ్రీ, ఫొగడు, సుతించు, 

జరీ 



అగ రొంజు 14 
౧ 

అగ్గిరా(జు : చే.న. కి. మంటలెత్తు, ఉడుకు, 

అగ్గిరాజుచు, వింతనుండు నా యతినవుదిని మించు. 

అగ్నియిచ్చు ; నం. న, కి. డహానముచేయు, అన్ని సంస్కారము 

చేయు - పురప్రరం బొక్లు చు ఒకనతి కరంకముంచదేరం 

బనిచి గారవనమున నెయ్యురుం దానును నగ్ని యిచ్చి. 

భా, శాంతి, ఏ, ఆ 

ఆఘటించు : నం. న. డీ. చెడయోొట్లు, విడలోొట్టు 2 ఆ, 

ఆఘోరించు : చే. అ, (క్రి. (న న) - - పడు, న ను యు. 

అహోదంచు : | ల (పెద్ద దలు పిన్నలయెడ _పేమణో పల్కు-దురు. | 

అచలించు ; చే. అ, గ్ ఆ గహించు. 

అచ్చగు:వ. చే. అ. కి. (గంథము ముదితమగు 

అచ్చనగాయిలాడు, దే. న. డీ. (కెలం)- ఇష్టము వచ్చినట్లు ఆడించు 

అచ్చనపుచ్చు : దే, స, శ్రీ. ఊడ బెజుకు, ఆటలో అచ్చునగాయ తీసి 

నట్లు తీయు. కు. నం. 2. ఆ, 

అచ్చనలాడు ; జ్. అ, కి. గంతులు వేయు. ష్ 1. ఆ, 

అచ్చరవడు;: వై. అ. కి. అచ్చెరువు పడు. కు, సం, 1. ఆ. 

అచ్చలించు;: చే. అ. కి. పట్టుదల నొందు, పట్టుపట్టు, అ్యగహించు. 

అచ్చు : చజే.ఐ. కి. నస్ట పరిహారము గట్టు, అవ్వాపడు, బుణపడు, 

బుణస్థుడగు, ఛాకీయుండు. హరిశ్చంద్ర. ౨. ఆ. 

స, శ్ర l. ఇచ్చు. ఈ, హా. $.ఆ, 

౨. దండుగగా చెలి లి౦చు, పజ్ఞాషపా. "కాం, 

అచ్చికబుచ్చికలాడు; జ, అ. కై, 1. ఇచ్చకములాడు. 

2, కలుపుగోలుతీనము (పకటించు. 

అచ్చివచ్చు : దే, అ, క. కలిసినచ్చు, అనుకూలమగు. సుఛభక రమగు 

అచ్చుకట్టువద్వ. స కేం l. వేటు వేజుగాంజేయా, వర్చజచు, 

. లట. ర్, ఆ, 

2 మళ్ళుమళ్ళుగంజేయు వై..1. ఆ 



15 అచ్చుకట్టు 

అచ్చుకట్టు కోట్లు : 1చే, స క్రి. సాగుచేయు, అచ్చుకట్టు. 
అచ్చుకట్టు చేయు : కొ శ్రగా భూమిని మాగాణిచేసి గనిమలు వేసి 
అచ్చు కద్దుతీయు | కయ్యలు చేయు, 

అచ్చు కట్టుసవరించు | 
అచ్చుకొ ను; బే. అ, శ్ర. ఒకరీయనలసీన బుణమును తానిచ్చుటకు 

ఒవ్వుకొను, అవా ల్రీపడ్కు-నేను వాని యస నచ్చు 

అచ్చునిలుభ్రు ; చే. అః క దృష్టాంతము చరాపు కు, నం. 

అచ్చుపడు : వై. అ. కి. అంకిత ముగు. ఉ దా-భావజు కేళియ చుపడి, 

న ఉపయాగపడు. 

వి, ముదితేమగు 

° ఏ. నమూ ర్రీభవించు, రూపముందు. భార. ఆర. 7. ఆ 

శ్ర సార్థక మగు. ఛార, చిరా, 5 ఆ, 

5. నిరూవితమగు. ఏర్పడు, భార, శాం. 1. ఆ. 

6. స్యుపనీద్దమగు భార. శల్య. 1ఆ, 

7. స్వాధీనపడు.. 

ర, పూటవడు. 

అచ్చుపడు :; చే. అ. (క్రి. అనుహూలమగు కు. నం. 8-158 

అచ్చుపణచు; నె, స, , వర్చుజుచు. నియమించు, భార. సిరా. శ అ= 

అచ్చు పోయు: చే, స. (కి, కరువున పోయు మూసపోయు, 

న నృప న వేయు. 

అచ్చు బే సి విడుచు ; చే. న స. క్రి, స్వెచ్చగా వదలు 

అచ్చులు బట్టు: శ అ. కి. గుర్తులు సెట్లు కు. సం, 411. 

అచ్చులొత్తు వ దే స క్ర. మ్ముదలువేయు 

అచ్చు వోయు (రూ ) చేయు: “దే, న. (డీ ఆఅబోతును చిహ్నముగా 

ముుదించి విడుచు 

శ 



అచ్చు వేయి 

అచ్చు వేయ : 

అచ్చా 

అ. 

అజ్జకువేయు : 
అజ సేయు ; 

అజాడించు ; 

అకొయించు : 

16 

స. కై. ముదించు, అచ త్రించు. 

య అ. కి, ఆశ్చర్యపడు. 

ఆఅచ్చెరవందు : చే. 

చే 

చే 

చే 

బే 

అ. కి. ఆశ్చర్యము పొందు 

న. (కి. తరలించుకొనివోవు. రా. బాల. కాం, 

_ అ డి. మొండి కెత్రు 

న. కిం ఆజ్ఞాపించు, నమయముచే యు 

. అ. కి. 1. నిదానించు 

౨9. అంచనా వేయు 

అజ్బ్డించు : దే. అ. క. ఆలస్వ్నము చేయకుండ పనిచేయు 

అజ్జారించు : చే. అ. (కి. మాటుపలుకకుం౦డు రంగా 219 

అటకాపులుచేయు 11 చే. న. శ్రి. అడ్డగించు, బలాత్మా-రముగా 
అబకాయించు ; నిరోధించు 

అటమటపడు : చే. అ. (కి. దుఃఖసడు 

అట్రమటించు : చే. న న. [కి ధిక్కరించు, మించు, స్వా. 5. ఆ, 

క చలించు. స్యా. 5. ఆ. అని. శ. రగ. ఈ సాఠము 

ఈ అర్థమును సామాదికములు. 

౨, వంచించు విజయ. స. ఆ. 

ఏ. అపహరించు లేక దాచు ని. వు. 6. ఆ. 

అటవటిల్లు : చే, అ. కి. తపించు 

ఆటుంచు : జే. న. (క్ (పకన బెట్టు 

అటుపెట్టు : చే. న. కి అటువెట్టు, ఎడగానుంచు; 

అట్టకట్టు : దె. అ. (కి. అట్టగా నేర్పడు (ర్ఫూ అట్టలుగట్టు, 

అంటలు గటు 

అట్టహానము చేయు వసం, అ. శ. 1 అనవసరముగా పెను [ప్రయ 

త్నము చేయు 

29, ఆర్భాటము చేయు 

ఏ. హడావిడి చేయు 

4. పెద్దగా నవు 



ర్స్ 17 అడంగు 

చన (కి. తలకిందులు సే సెయు 

ఆఅటిటగు "దే, ఆ (కీ. తొరుమారగు 
లట 

ఆటటుపడు : జే. అ. (కి. తారుమారుపడు 
66 

ఆఅటిసెటుకొను చే. అ (కీ. ఉంచుకొను 
తు గు 

అట్లుడుకున టుడుకు: చే, అ. కి. 1. తహతహాపడు, 
య oa) 

9. ణశాగుగా తపమగు 

స. అందరు అబే చెస్వకొను. 

4. ఒకేసారి చలించు 

అటెపెట్లు : దే. స. కి. ఉంచు 
రు అ 

అడక తెరలోవడు: చే, అ, క్ర. 1. కష్టములలోచిక్కు. 
అడకతునవడు :౯ 2, కి వమగు సమన్యలలో నిజుకుకొను, 

జో క్ష ౧౧ట 
ఏ. ఇద్దజ నుధ్య సతేమతేమగు. 

నంటి న అలో సవ ద 1. కించు. స 2 
ఆడ కించు : డే, సుం (క, డల్ల సమాడు, ఉడికించు (ప్రభా, ౧.6 

నంచించు మోనఫుచ్చు భో. 6.ఆ 

ఆడకు : చే. న. (కి. దాచు. 

అడ(గంగొట్లు వ చే. న. శ్ర. తగ్గించు. 
డం ౧ 

అడగ ౦ దొక్కు | 
"బే. న, 1కి. అడగునటు తొక నిందించు 

అణంగదొక్కు : _ సుర రా 

ఆడ(గారిపోవు: 
. లల దే. అ. ల . అడంస ౨. ఆపశమిల్లు. తగ్గ 

అడంగారు : కుంగు, అడుగం। భట్టి f a స, 

ఆణ(గారు: CC న ౦చు. 

అడ(6గించు : చే. న, Er అణంగంగొట్లు 

ఆఅడయు : "బీ, అ. డి. 1. తగు, 
0 

2, ఉపశేబిల్లు, 

ఏ. నశించు. భార. ఉద్యో. 1 ఆ 

4. లోయిడు, విభేయవుగు, లొంగు 



అడ6గొను : 
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ర్స్ నమముగు 

6. ఇముడు 

7. నికుదకుగు 

గ మోయనుగు 

9. దాగికొను 

10. మరణించు 

చే. అ. డి. అడకట్టు, ముద్దకట్టు. 

సక. ముద్దగా జేయు, (పోగుజేయు. క . నం. 11 ఆ. 

సాం దమగు- అడగొనియున్న శోకాటవిం జిక్కు_నడిన 

రాముని జూచి పాయంగ లేక సౌమిత్రి యుండె. 

కుశ. పాం. 

: దే.న. (క్రి. వశము చేసీకొను, నశపజుచుకొను. 
దశ. వ. ఆ. 

ల అపహరించు భో. 9. ఆ. 

"దే. అ. కి. ఎగిరిపడు, గర్వించు, కాలీ. 5, ఆ. 

“జీ. (యే. 1. అడయం జేయు అడగించు 

స. అపహారిందు భార. ఆరక. 4. ఆ, 

(కి. దుఃఖ పెట్టు మార్క. 1. ఆ. 

phe gh ఫో ( లట 
(క Et ఖ ల 

. (కి. 1. అతిశయించు, హెచ్చు, 

భార. విరా. 1. ఆ. 

2. విజృంభించు, పీక, 4. ఆ. 

8. నరిలు, రామా. 1. ఆ, 
pn 

4 వ్యాపించు, (పనరించు భార, కర్తం 2. ఆ. 

5. కలుగు భార. ఆరో. 6. ఆ. 

6. పూను భార. ఆను. గె. ఆ. 

7. తాకు, పైయిడు ఛార. భ్రహ్మ. ఏ. ఆ. 



10 అడి-దిపడు 

ఆఅిడరు దెంచు దే. అ అ. (క్రీ. అడరు, అతిశయించు 

ఆఅడరువడు : చే. అ అ విజృంభించు ఉ. రా. 4. ఆ, 

ఆఅడరించు : డే, Er . అడరంజేయు 

2. బాణాదులు (ప్రయోగించు ఛార.దో, 2.ఆ. 

అడరుచ్చు : చే. (పే, అడరించు జె. 7.6. 
అడలడిపోవు : చే. అ. (క. భయము నశించు 

“అడలడి.నో నేలందెడు.”” మించు. 

ఆడ లించు : (వీ. భయపెట్టు 

అడలిపోవు : దే. అ. [కి భయపడు 

ఆఅడలు : దే. అ. కి. 1. ఏడ్చు, విలపించు.భార. విరా. 2. ఆ. 
౨. నోకించు భార. సమ్మ. 1. ఆ. 

ఏ. భయపడు 
అడలుకొను : ' చే, అ. క్రై. అడలు, శోకిందు. అచ్చ. అయో. 

అడవి పట్టు : దే. అ. కి. అడవిపాలగు 

అడవియగు : చే. అ, శ్రీ. పాడగు 2, స్వేచ్భానునర్హియగు 

ఆడిగికొను : దే, న, (కి. అడుగుకొను 

1]. (పారించు ఏ. ఫు. 6. ఆ, Cy: సు. 6 
2. యాచించు, 

-వొ డూరూర అడిగిఫొని పదివేలు గడించినాడు 

స్ ముష్షి యె త్తికొను, యాయవారము చేయు 

అడిగిపుచ్చు ; చే: న. కిం (యజ్ఞార్ధమె పంచు (అడిగివుచ్పితి నేను 

,నెదు _(గానుములు) ' ది: on 

అడిచిపడు : ద్వ-అ. కి. 1. తేవుకించు, త్యరపడు. భార. శాంతి, సల, 

౨. కోప పగర్యాదులనలన నెగిరిపడు, 

జ్లూర. కర్ణం ఏ, ఆ భార. సౌన్స్, 1.౪ 

ఏ, మండిసడు నె. 4 

(రూ) అడచిపడు 
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అడితిచేయు : చే. అ. క్రీ. కమిషన్ వ్యాపారముచేయు 

అడ తాగుడగు : చే. అ. కి. అధికదాహామగు, నీరు లేమి యగు 

“అడి కాగుడై న, నజదల యెడనె నను” మించు, 
QQ 

ఆఅడిపెటు ; చే. స కి. తనఖా సెట్టు, ఆది పెట్టు, కుదున పెటు 
6 6 

ఆఅడుకు : -దే. న, డీ నొంతరగా జేక్ప్చు, ఒక దాసి నొకటి 

నుట, 
63 

అడుకొ,_ను, చే, అ, క్రీ. అడుగుకొను వాంన. గే. 

అడుగంటు ; చే. అ. (క్రి. అడుగున మాడు. ఇగురునట్టు, మొదలు 

"తాకు, మొదలు ననించు 

అడుగిడు : చే. అ, క్రీ. అడుగు "వేయు 

అడుగు ; దే. న, కీ. శ్రీని కనయగోరు భా. విరాట, 

1. (ప్రశ్నించు 

బి. యాచించు 

ఏ, కావలెనని చెప్పు 

4. "కావలెనని కోరు, 

- వాడు పుస్తకము నన్నడిగి తీసికొనినాడు 

అడుగుకొను: చే, అ. క. బవీచ్చమెత్తుకాను 

అడుగుతప్వు : చే. అ. క్రి. చారితప్పూ 

అడుగుతొటించు ; ద్వ. న. కి. కాళ్ళతో 6 దన్ను సాం. మా. 

(బాధచే) కాళ్ళు తన్ను కోను, కాళ్ళు కొట్టుకొను. 

అడుగుదొటు : చె. అ. [క్ర పెట్టిన యడుగును మోటు, జనదాటు, 

ఆఅడుగుదీయు : చే. అ. డం అకుగెత్తు 

అడుగు. దొ క్కు : దే. అ. (క్రి 1. పెండ్లాడు, వసు. 

2 కాలు తొక్కు 

అడుగుపడు ; కు ద్య. అ. (కి. 1. ,కిందగు 

2. అధమమగు 
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అడుగువజచు ; చే. న. శ్ర. తిరష్కరించు, తక్కునచేయు 

(పే. అకుగుపడం చేయు చందా: 5. ఆ. 

అడుగు పెటు ; ద్వ. అ. డీ. 1. పాదముంచు 

2. (ప వేశించు 

గ్ గిన్నె ( మొ వానికి) అకుగుఫాగము నమస్సు 

అడుగు మాలిసోవు: చే. అ. (క్ నిగ్మూలమగు 

౨. "మొదటికి నశించు భార, ఉద్యో. స్, ఆ. 

అడుగు ముట్టు : చే. అ. కి. ]. నిర్నూలమగు 

బి అట్టడుగు తాను, అడుగంటు 

వసు. 4. ఆ, 

అడుగుల6బడు : ద, అ [కి నమస్క-రించు, కాలికి బంధభమగు 

అడుచు ; -దే, న, క్రిం కొట్లు, భార. ఆది. 1.ఆ, ఆను. 1. ఆ. 

ఆఅడువు డే, స. క్రి. అడుగు 

పుడు దే. న (కి. అడుగు, పండి. పరంత. వ అడ సం రు ప స ఫు 

చ, అడుణగువటు , అ. (క్రీ. 1. అడుగంటు, శూన్యమగు, 
రు ఇ 

ఏ, పాదముపటు 
ర 

ఆఅడుమానముపుటుః 
| బట చే. న, [క కుదున పెటు 

అయికముపెట్టు : రు 
అడకటు డే. న, శ్రీ. (అడ్డము కట్టు అడగించు, నిరోధించు 
గట 70 6 Cs 

అరికట్టు, పర, 4. ఆ 

డగించు : దే. న. డి. అడ్డుపడు, నిరోధించు, 

అడగోలుచేయు : చే, న. కి. ఒకవిధానము ననుసరింపక చేయు 

స్ట్ ౨. ఎగుడుదిగుడు చేయు 

అడవట్లు , చే, న, కి. (అడ 4 పట్టు) (శిశువును చేతుల 

ల్ మోద అడ్డముగా పట్టు, సా, 2. భా. 



అడ్డపడు 92 
వి 

ఆఅడవనడు; ద్వ. అ. కి. (అడ్డముగా నిలబడు) కార్యమునకు 
G లు 

అడ్డునచ్చు. విఘ్న ముచేయు 

2, కష్టము మొ! వాని బాొరియిడకుండ నడ్రముగ 

గ రహీంచు. భార. ఉద్యో. స అ. 

క్ర 9 స లంక అం్జ బట్టు : న. కి. (అడ్డము 1 "పెట్ట అక్ష టు ,నిరోధీంచు 

ఆడ వెటు ; కానీ. 1. 
GD  / 

అడమాడు : చె. న. క్రి. ఎదుకు చెప్పు. 
టె 

అడ్డ ముత గులు ఏ దే.న కి, అడపడు,నిరోధిం చు. తనకు నచ్చు లాభా 

 దులను మజీ యొకరు మధ్యలో నుపయోగించుకొను 
అడముపడు : చే, అ, (కిం వ్యాధిచే మంచమును బట్టు. 

అడాలుపడు : చే. అ. క. నిరోధించు, పసిపిల్లలు తేలి డండుల నెత్తు 
ర్ ౧ లావ 

కొొనుమని నిరోధించు 

(అడ్డాలపుడె బిడ్డ బిడ్డలు కాని గడ్తాలపుడు గాదు, .) 

అడివడు : ద్వ- అ. క్రి. ఆంగిపోవు, నిలిచిపోవు 

అడిపెటు ; -దే. అ. డే. బోడజెలో నీళ్ళు బలుచునటు కటవేయు. 
6 ఏ ౧౧ అ 

అడి _ అడుక ట్లు) 
యని CD ఏ 6 

అడ్దవావు ; చే. అ. కి. ఆలగివోవు, నిలిచిపోవు. 

అడిసేయు : చే. న. కి. అడ్డగించు, ఎదరుచెప్పూ- 
౧ Cs 

ల తన్ను ముజులి౦ప సరించి వినయసూ కులు నల్క 

విపులంగూడి, అడి చేయక రాము నరిక ట్లదలదచి, 

అదంయునన్చెనాయనడకల్ నిండి- రా. అయోధ్య. 

అడు; డే, న. (క్రి. అడగించు పీలా. 1. ఆ 
G cs 

అడ్డుకొట్టు దే, న. (కి. మధ్యలో అటకాయించు 

అడుకొను : దే. స. (కి అక్తుగొను (నిరోధించు 
౧ 

అజుగొను ; దే. అ. కి. (అడ్డు + కొను) అడపడు. 
Ca 

అచ్చరా, యు. కాం, 
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అడునవత్తు (ఆలం. డే. అ, (కీ. 1. "లేవలేని సితియం చుండు, 
యె య 

4. మజుపునందు. 

అకువడు న (కి. రమంచు, అభంంతరపెటు 
డ్ 9 నర ' +9 లు os 

అణకించు : గు డీ. అడకించు - భా. 1 న్యం. అ. ౫. 

అణంగారిపోవు : చే.అ. శక. తగ్గిపోవు, లోయడివోవు, నశించిపోవు, 
౧ 

నొక్కు_పడిపోవు 

అణ(6గారు : డే, అ, శ్ర. 1. అడంగారు 2, ఉపశేమిల్లు 

ఆణంగిమణగి యుండు: దే. అ. శ్రీ. నింపాదిగ నుండు 

ఆఅణ(గు : దే, అ. శీ. 1. తగు 
9 ౧ 

. ఆపగెమిలు 
గ 

ల. న మ వగు 

హోంబను 

అణచు : "జే. న. క్ర. అడంచు 

ద్ర న, Ee అతకరించు. చాటు 

పి లా 

ఆఅతకరించు ; నె. న. కి. 1. శంను పజణచు, మించు, అధఃకరించు 

పారి. పూ. 4. ఆ, 

లం ఉల ౦ఫఘీం౦ం చు లయం 4. టు 

౧ 

అతలకుతలమగు;: చే. అ. కి. 1. కుముపుపడు, 2. నలగబడు 

అతికంచు ; దే. న. (కి. కరిపించు, కలుసు 

ఆతి క్రమించు *: నం. న. [కి మోజు 

అతి తెలివిపో వు : దుల, జ. (వ్యా) కుత్పితము నెజపు, విపరీతముగా 

_ప్రనర్దించు 

అతివ ర్హించు * నం. స. కి. మించు, మోజు. భార. శాంతి. ఏ. ఆ, 

అతిశయించు : నం. న. అ. కి. 'పాచ్చు 
. తీ క్ష 



అదగించు 

అతిశ యిల్లు : నం, 

ఆఅతుకు : 

అ తమిలు , 
అజాత 9 

24 

ట్ర (కి. అతిశయించు, అగ్గలించు 

అ. కి. 1. అంటుకొను, అత్తువాను 

2. అతుకు, అనుకలన గను నరిపడు, 

కలియు 

న. కి. అని శరం. అకికించు, కలిసిపోవునటు చేయు 
సా 

న. కి. 

సాడుకొను, = పతి నతి య త్రమిలుచు మించు 

. భార, ఆను. ఉద్నోో. గ. ఆ. 

ట్ర [కై 1. అ నమించు, (కుంకు. a 1, ఆ, 

2. ఒజిగు, అననతమగు సాం వి. ఆ, 

సీ వా వ్యాప పించు, (కమ్ము జె. ౨. ఆ, 
షా 

ఓ. పరుండు, శేయసించు అచ్చు. బాల, 

5. ఉపశవింంవు 

. నశించు, ఆంతరించు 

ఆతు డే. అ. కి. 1. కలుగు, పంచ నా. 1. ఆ, 
pra 

౨, కలసిమెలసీయుం౦ కు 

ఏ. వకీభవించు. భార. ప్రా 2. ఆ. 
వజూ, న్య. కాం, 

ఇ లర 
ఇ అతుకొను చే, అ. డ్: అత్తు 

అమ) 

ఆఅదమాయించు : 'చే. న. కి. ఆజ్ఞ నె పెట్టు, తన చెతీనునమర్థించు (నె.జి.) 
అవరగటు ; "దే. న. డే. ర్డ క దలకుండునట్టు వేయు 

అవర (గొటు జే, న డి. చలించునట్లు చీయు, భయ పెట్టు, జుకొ 

అదరజూచు : చే. 

అదరవులేకుండు: డే. 

యింపులతో తెనమాట నెగ్గించుకొను 

డీ. భయపడునట్టు చూచు 

ట్ర డి. ఆధారము 'లేకుండు 

నూ. 

అవరవైచు వ: చే. న. (కి. అదలించు, గద్దించు. (ప్రభా. గి, ఆ, 

ఆదరించు చే, స. క్రి. భయే పెట్టు 



( 

పవర వే యు 

ఆఅదచినడు 

జ్ a OR న్ న. 
౨అౌొవరులువొం ఇ 

ఆఅదలుచు ; 

అవి లు 

రు ఇద ఆద లలి ఇ 
అిదబుదిటతు: 

చవెట్టు : 

అవపీయుబగు: 

అదిగదియసు. 

చా సకం (గ్గ చ్చ ‘ 

అముము ; 

ఉఅదుతే 4 

Te MW eC I " 
రుసుం “య న్ 

| 

db 

బీర్ అదురుకొొను 

దే వ శీ. అవకునటు క్రొటు బ్లు కొట్ట 
ద్వ. అ, (కి. ఉలికిపడ్షు, (మళ్ళిపడు, నెగిదిపడు 

భార, ఆది. 5. ఆ, 
చే. అ. డి. 1. చలించు, 39, భయావులనల'క 
"ధో నమునొందు, (తుమ్మి. భార. విరా. క, ఆ. 
దే, అ [క భయము పొందు. జ్యలంచు 
(కల ల జే. న, డీ. ఎదుటివానిని చులుకనగా 
న (1 రూ అడలించికొట్టు 

1. భయ పెట్టు 2, నరకునొనకపోన్చ ఎడ నుతోలు 
జీ. | కి. “భయపడు, జవము /. 

ల్ో 

న దే, జ అదలించు, (రూ) అదల్సు 

"జే. పే. 1. అదలించు, భయా పట్టు ౨. ధిక్క_రించు 
౫. జెదరించు, భార. కర్ణ 2. ఆ. 
ద. టు డో కలంతేపడు, వ (పడు, రామా. వ.ఆ. 

"డె. అ. (కి. మొజుపెటు హాం. విం. ఠి | నం. అ. కి. దీని నంబంధమెనదియ్వను. న్నరా, 945, 
అ ఖ్ 

"జే. య, క మెచ్చు! ను 

ద. అ. (కై, అదరిపడు భాం. ఆది. 1. ఆఅ. 
క స U (| ముంచు 

a 

జ, స. డై. మ ప్రి 
(ఇ దే అ. (స్వార్థమునలొను) అంటుకొను 

న్ Er ఆగాను భార, ఆశ్ర, ల ప్ర 

నొక్కు, 

దే. అ. డీ. చలించు, కదలు 

చే. అ. కి. భయపడు 



ఆఅమదుచ్చు ' చే. అ. కీ. చలించు (రూ) అమురుచు, అదుచు అయర్వు 
అదమచు భార. (దో. 5. ఆ. అద్దతో గద వయు; చే. అ. క్. నహాజ మగు క్ 

౨. నులభమగు 

3, సామాన్య వుగు 
అదశళించు ; చే. న. (కి. మద్దించు, చేతులతో మెదవు, 

- క ఠినంప్టు ముద్దపాక౦బుగా నద్దళించి ధ. వి, అదించు : చే. న, (క. 1. ఊహీంను 

2. ఫలపరెమితి నూహీంచు 
ల. రం ౦గు వేయునట్లు చేయు అదికొను వ దే న. (కి. హత్తుకొను 

అద్దు ; దే. న. కి 1. తోచు, తోం జేయు, ముంచు 
భర. శాం. ఏ. ఆ. బన. 5. ఆ. 

2. రంగు-వేయు 

సె. నీకు, సిరా "మొ|| గుడ క కాగితము 
మొ॥వానిశే కీ పీల్చుకొనునట్టువే చయు.. 
_ఆమె అంగన, న్ర్రముతో 'నీకుఅద్దినది. 
అద్దుకాగతముతో సిరా అద్దితిన చద్దిడుగి దైడగు ; దే. అ. (కి. 1. అధికవుగు 

2. నెట్రెంపగు 
అ(దుచు దే. న. కి. అదుర్భు, ఇందలి *అ” శాతము లఘువు. 

భార. ఆద. 5. భవ్న, 2. ఉ. వారి. శ. అధకకరించు : నం. స. కీ. [కిందుచేయు, అతికరించు, తక్కు_న చేయ కొ౦చెవజుచు 



27 
అనచిఫష్రు చ్చు 

అధికరించు ; సం. న. శీ. 1. చదును 

2. సంపాదించు, నేస్తు సొర. 7. ఆ. 
గ. ఉదేరించు, మించు - లి అం 

యు 
అధిక్షేపించు వ నం. న. ENE 4 £ 
అధిగమించు : సనం. న, క్ష్ అతి కమించు, పొందు అధిరోహణము సేయు: నం స. కీ. ఎక్కు శినత. 244. అధిరోహీంచు ; సం. న. (కి. ఎక్కు, ఆరోహీంచు 
అధివసించు : 

అధివానించ్రు, 
అధిష్షంచు వ నం. 

| సనం. అ, (| సినసించు, కొందు. కానీ. 6. ఆ. 

న. 

అ, 
అధనముతప్పు : నం. అ. 

అధ్యశీంచు : నం. ర (ne ర. (౮ )౦చు, ఏలు, నభకు అ గాననాథి 
పతెగము నహీంచు 

అధ్యయనించు : నం. న. (క. అధన్నయనము "సేదము 
అధ్యాసెంచు: సం. న. శీ. అఆరోపించు 
అధ్యా హరించు * నం. న. (కి. హాహీాం-ను 
అయృతంపడు * నం. అ. కి. ఆశ్చర ము చెందవు హార, 1. 
అద్బితమందు : నం. అ, (కీ అశ్బర్య మందు 6 

? 2 అన(€గు ; దే, అ. (కీ. కలయు 
అన6టబటు : డే అ. శ. అనందగు కు. నం. 

6 
ఇ 

అనకొన(గొన) లేకుండు: "జే. అ. డీ. మొదలు మదలు ఏర్పాడకుండు, 

అంతువేకుండు 
అనగి పెను : చే. అ. (కి. కలసిమెలసి యుండు 
అనచిపుచ్చు : చేస. శ్రీ. పంప భార. శాం. స. ఆ, 



అవను[కూక్త పములగు విస 

అననుతూవములగు: కం. అ. కి, తగనివియగు, భార, వీరా. 4-20%, ఆనంయబట్లు ; క చే ను, కే. 1, ఏీమర్శ్భించుటకు(బూను 
౨. నిందిం- చుటకు పూనుకోను అనల్మద్రావ తమన్వ, నం, అ, (కీ. నీజుగా చేయబడినది యను" 

ఉ. నా, [m7 అనలుగొనలుపాజు = చ్ల, అ. కి. వి న్రకించు 
అన నటిల్లు “డద ణు | తే. అన్నము పకంయె చలతావ్యు ఇం 

మె aa టిశనాంిలు ; దే. అ, (కి. తదు 
ఆఅసిఎంచు: జీ అ, (కి. అన్పించు కఫా స ల్లగ అనిపించుకొన్సు: చే. అ, శీ. 1 అనువునట్టు చేసీవ్రోన్సు 

వ. ఒప్పించుక్రాన్ల 
సి లెట్రంచుకోను 

4. ప౦వీర-చుక్రోన్రు 

స్ పాన్మూని చెప్పించుకోను ఆనందు : చే. అ, కి, సెలవుకొను, (ప్రభో. 4. అ. 
అనురట్టు వేవ్పివ్రా న్య 

ఆసు ; ద. నం కి. చెప్పు ఫె. ఆది. గీ, ఆ, 
వీ. అని చెప్పూ భార. ఆది 4. ఆ, గ అని తలచు 

4. నిందించు 
ఖెర. ఆది, నఆ, స్. అని ప్రసిద్ధుడు, ప్రనద్ధమగ భార, అర. 4 ఆ, ౧0. చదువు; పద్యము మొ! నని చదున్చ 

నాడు అపగ ననగ రాగ 

చచ్చరెంచు 
- 

రామ రావ 

అసి యథనుగు 

అ మహి యిలుచ్రు నుండ్సు, గాం 

అంకు ము శ్రి క్ వొందుదున్స, 

భార, ఆది, 2, ఆ 



న్ 29 అనువు పెట్టు 

వఐనుకనుకగు ఏ చే. బు, (కీ. జవజవలాడు 

శనుకరించు : ను౦. స కేం అనుక రణము చేయు, బికకు 'చేయునటు 
గొ 

చేయు, పోలు 
అయి ల (సా 

అనుకీ రిసయు ; నం. స, (క్. క రింను 
pane యః నం 

అనుకు ; చ. అ. కి. గరికెజాకుగా వలుచనగు - 

(అనుకుం ఇభాసెము 

ఆనుకూలించు : నం. అ. క్రీ.  _అనుకాలమును, (వతికూలము 

కానిడను, ఉసయోగిందచు 

ఆఅసుకొను : చే. అ క్రి. తలంచు 
చవీనుగమించు : నం. న. క. అనునరించు, నెంబడించు 

2. అనుకరించు, పోలు, భార, నభా. 1. ఆ. 

భాొర. ఆర, క. ఆ, 

అనుగరించు: చే, అ. కి. ఇష్టపడు 

అను[గటాంచు: నం, న. క్రి. 1. (అను గ్రవహాము చూపవు కనికరించు 
2. పోవించు 

అనుచరించు : నం. న, (క్రి. అనునరించు భార. విరా. 1. ఆ. 

అనుచు ; దే. స, శ. పంప్పు (నూ అంచు 

అసనుతాబంచు $ నం. అ. డి. వరితపీంచు 

చనునయించు : సం, న. శ. బుజ్జగించు, సాంతీ(నము చేయు 

ఉఊరడించు. భార. ఉదో. నె, ఆ. అనునాయించు ; నం. న. (క్. క. 

౨. గొరపించు భార. ఉద్యో. ౧. ఆ. 

అనువు : 

అన్ను 3 "దే. న, Er వరా, అంచు 



అనుబంధించు 90 

అనుబంధించు : నం, ప] డై. ఎడ తెగకకలు, అనుస్యూక మగు, అనుబంధీనశపు; నం న. కి. బంధుత (ము నెజుఫ్టు 
అనుబలమగు : కం. అ. (కి, నహాయ మగు, క, నం 1. అనుభవించు : సం న కీ. అనుభవమునొందు, ప్రత్యేక్షజ్ఞూనము 

నెందు. 

2. నుఖదుఃఖావుల నొందు, సుకృత 
దుహష్టుతేములనొందు, భార,.ణఉదోో. 
ర. భుజించు, భార. ఆను. లేఆ, అనుభోగించు : నం. ౮ డీ. భోగించు 

అనుమతించు ; నం, శ, కి. సమ్మతించు, జడంయడు 
అసుమానపడు : మి. అ కీ. ఓ నండేహీంచు 

2. అనుకొను 

E ఉఊహాచేయు 
ఆఅనుమానించ్రు “నర అ, క. 1. ఊహించు 

ల. నంచేహీంచు. భార. ఉద్యో. 2.ఆ, 
3. స్ర్రీనిషయికము గా దురూహీంచు ఆనుమోదించు : సం. ఆ, డి. . నంణోవీంచూ సను 

2, సవ్ముతించు 
అను మోదిల్లు వ నం, అ. కి. నంతోవష్ంచు 
అనురంజిలు , సం. అ. (కి. (పకాళించు ఓవ, 

| అనురాగించు ; శం. అ. కి. అనురాగము పొందు 

భార. భీష్మ. 4. ఆ. 
అనురాగిల్లు ; న౦. ఆ, కిం అనురాగము పొందు 
అనురోధీంచు : 0. న. కై. ఆఅనునరించు ను 

అనులాపించు ; వం. అ. కి. మాటిమాటికి చెప్పు 
ఆఅనువగు(వ్యవు; చ, అ శీ. లోకునగు. 

ఉ. ఇంత అను వెపోయానా న్క్ర? 



అనువగు : 7 

ఆఅనువందు : . "బే. 

ఆఅనువొ౦ద వ 

అనువచించు :౧ 

ఆఅనువాౌచించు ౧ నం 
స 

అనువదించు వ) నం 

ఆఅన్సువాదించు ; | 

J 
ఆఅనువయించు : నం. 

అసువ్టుంచు : నం. 

అసువ రించు ; నం. 
Mn ©) 

అనువారు : డే 

ఆనువుకొను : ద్, 

చే అనువుకొల్చు : 

అనువువడు చే. 

దే అనువుషఅదు : 

అనువుే సెయు : బే. 

, న. (కిం వుంటిలం చెపు 

స 

స 

స 

, అ, డీ. వెలుపడు. 

(ఇ 

న 

న 

హ్ 

౨. న, (కి. 1. ఒకరనిన దానిని మజుల నను 

2. ఒక భావలోని విషయమును మణీ 

గమొక భావలోనికి మార్చు 

(కి. బట్టలు నేయు. భార, ఆది. 1. ఆ. 

. (కి. వచించు చెప్పు. భార. ఏమ్మ. 1. అ. 
కి. అనున రించి నడచు, అనునదించు 

5 

. కి. పాందుపడు 

a. మే. సాందునణుచు 

శ్రే సిస్టహబచు, నన్నా హముచేయు, 
సన్న ద్దము "సేయు. భార. శల్య. 1. ఆ. 

నా (క్. నరిపడు, యుక ముగు 

అ. కి. పొందుపటజుచు నప. 5 49. 

ఉ. హారి. 291 

సన, కి. పఏీలుచేయు 

అనువొందు : చే. అ. శ్రీ. తగియుండు 

అనువొప్పు : చే. 

ఆఅనుకౌసించు : నం. 
గో అనుషానముచెయు : 
అన = ర ఒల్లో 

టిసుంఎ౫ం౦చు ౩ 
(©) 

wR BB. ఒప 

న. కి. రికీంచు, దండీంచు, భార. ఆర, 1 ఆ, 

మి. న. కి. కల్లు కావు (తెలంగాణా) 

నం. స, కి. ఆచరించు, చేయు, 

భార. విరా. 1. ఆ 

పఠించు, చదువు. ద్వి. బన. 7, ఆ. 

అధర్మ స్ర్రైసంగనుము చేయు, 
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అనుసంధించు; సం. న. కి 1, నియమించు, ఏర్ప చు, 

భార. దోణ. 2 ఆ, 
- బోధపజిచుకొను. భార .భీమ్మ.1.ఆ. 

bY 

కూర్చు, నంఘటింపం జేయు. అనుసరించు: నం. న, (వ 1. నెంటయోవు, వెంబడించ్చు. 
2, అనుకరింను, జ కకువేయునటుకోయు. 

గి అనుస్మరించు; నం. న. కి. స్నరెంచు. 
శ 

౮ అటూదెంచు; నం. న, క. తెరుమాణా యఘు, అనుసరించి శెపళ. 
(a) వే అన్ను; దే, (మె. మా. అంచు. 

అన్ను ర్ "బే, యు (కి. ముదం ను 

ప ప్, అనసూసయించు; నం. స. (కి. గొరనించు, పూజించు. 
అసూనముగ౭జేయు: నం. న, కీ. తీక్కు_నకాకుండచేయు. హోడళ. 5. అన్యధాకరించు; నం న. శీ. వెణుసేయు, మటేీ మై క్ర నిధముగాచేయు, న్య౭ రకము జేయు, భార. ఆది. 7 ఆ.నై. '7 ఆ. అన్నాయుండు ; జే. న. (కీ. నిండుగా నుండు, కొజత బేకుంక్రు 

“అన్ని యున్న యట్టి య గహాోరంబులో,”” మించు, అన్ను కొను న చే. అ. (కి. మ _తేక్కు_ 
అన్ను కొలుపు ; (హ్ అన్ను కొనంజేయు 
అన్నకు. ; దే. అ. డీ. మత్తెక్కు, అందగించు 
అనస్వయించు : నం. అ. (కీ. 1, (పన ర్తించు, నరిపశు,కుచుకు ,వానూస ఆస్మూత మిక్క_డ అన( యిం౦పదు. ఆ ధర్మ జాన్ర్రా నాక్యము లి నివయమున అన్యయింపను. 

2, బోధపడ్సు, తెలియు. 

_ ఆ కోకము నాకు అన యింప లేదు. 
న. కి. (1) భావానుకూలముగ పదములను కూర్పు, (2) భెొనమును వివరించు - ఈపద్యమును అన్య యింప్రము. 



9| 33 అపాకరించు 

అన్వేషించు ఏ నం. న, (క. నెదకు భార. విరా. సీ ఆ 
అన్వుష్టించ ఏ: నం, న, (క్రీం చటుపొను 

అవకరించు : నం. న, (కీ. అపకారము సేయు 
అపక ర్గించు ఏ నం. అ. కి. వెనుకకు లాగు 
ఆఅప[కమించు: నం. అ. కీ. యుద్దమునలనం చాజీపోన్స. 

2. తొెలగివోవు, 
అపచయించు; నం. న, డీ. సున్ఫషలుగోయు, చిదుము. 
అవచరించు; నరి. స. డి. అపవారము చేయు, 
అసనయించు: నం. న. G. 1. తొలగించు, భార. ఆర. 1 ఆ. 

2. నివారించు సెవమ. 1 ఆ, 
అప్మపథయగు: సం, అ. డీ. అపక ర్రిపాలగు, భోజ, 7.156. 
అపలపించు: నం. స. (కీ. కవ్చీపుచ్చు. 
ఆఅపలాపించుః: నం. న. (క. 1. నిరసించు, 

బి. తేక్కు_నపజుచు. భార. ఆర. ఫ్ ఆ, 
స్ కవ్చిప్రుచ్చి చెస్తు. 

అపవాదించు; నర. న, (కీ. అపవాదమువేయు, 
ఆఅపవార్ంచు: నం, న, (కి. ముజుగుమెట్టు. 
అపసరిల్లు ; నం, న, కి, 1. (ధనాదులను) దొంగిలించు, 

2. మోనవుచ్చి తీసికొనిపోను. 
ల. వోసొటు, తీఅంజేయు, 

అ. కి. 4. తొల భార. అను. 4. ఆ. 
సర. అ. క్రి కరిట నీకు (క మ్నునట్టు నవ్వు. 
స (కి. గేలిచేయు పరియా చకముచేయు, 

భార. ఆర. 5 ఆ, 
నర, న, (క్ మటుగు వజుచ్చు, 

0. న. (కి, దూరమువేయు, వర్ణించు, 
న 



అవార్క్హముచయు: నం. న. కి. అపహానముచేయు 

అవాహరించు; సం. న (కి. అపహారింను 

అపెకీంచు: నం. న. కి. ఆశించు, కోవ, వేదు.భా ర. ఆదింసి.ఆ 
భార. ఆది. 1. ఆ. 

అపోహపడు: మి. అ. కి. అపార్థముచే సికొను (అపో హముపడు 

భారకిపడు. 

అఫపోహాముపుచ్చు: మి. న. కి. (ఛంశమువేయు.. పాడువేయు. 

కు. సం. 7. ఆ. 

అపుగించు; వె. న. క్రీ. 1. ఒప్పగించు, 

2. నురకీ.తేముగ నుంచుటకె యిచ్చు. 
భార. విరా. 1. ఆ. 

స. కెననము సేయు. 

అప్పజిన్వువ: చే. సి. అభీనములోనుంచు. 

“సూదల నమ్మల కప్పుజెప్పి” మించు. 

'అప్పనగొను: చే. న. క్రి. శాన్క గహించు, అనుకులివుచ్చుళొను. 

దే న (కె. అర్చించు 

అవ్నానము గొన : దే. న. క్రి. పన్నుగా. బుచ్చుకొను. 

అహ్నానము చేయు: చే. న. శ్రీ. భహీంచు 

అప్పళించు; నై. అ. క్రీ..!. యత్నించు, పూను. 

భార. విరా. 2 ఆ. 

2. అభిలపి.0చు, కోప.నెవ. 1 ఆ. 

మేం అస్ఫాలనముచేయు, చఆచు. 

2. మోదుకొను టూ (దము) 

కొట్లుకొ - భార. విరా. ఏ. ఆ. 

ఏ. అదుము, వ బన. 1 ఆ. 
ఆక్రమించు. ఛార.విరా.2 ఆ. 

a3 హు 



సు ( ల్ఫుఏ గాడుచు: చే. 

అపుపడు: 

అవిం దర గు: 

అబ్బగించు: 

అద్బిఎ౦చు: 

ఆఅబాన లాడు; 

అబ్బు : 

జ ఆల ఒక 

అమ్ముల అటా! 

ఆని ప్పోయను: 

అ బపడు : 
అల ~ 

అ|బబ్య్మాణ్యాము బుట్టు: నం. అ. డీ. చ 

ద. ఆ, 

35 అ(బహ్న్మః న్ ముెట్టు 

4 పు. సా. ర. ఆ 

ర్ట్ (గహించు. 3.6. ఆ 

6. "తుడుచు, ఉ. రా. 6 ఆ. 

7. మెత్తు, స. 2. ఆ 
రా 

రి SADE న ౦చ్చు హరి. ప్రా. రి. ఆ 

9. విప్ఫుకొనుు, (కేలం). 

10. బొకొనమును పొందు ( తెలం. 

న, డీ. అప్యుచేయు. 

(కి. బ్ఫుల౯లాపశు, భాకీపశు (అస్పుపడు) 

చే. అ. కి. క్రమము చెడు. 

అన్య. "దే. పెరఛాపలను చెకెత్తు. 

దే, అ. డీ. నహీంచు, తాచు, ఒరు, 

కు. నం. ఏ. ఆ. 12. అఆ. 

దే, న. జ: బెట్టు. 

జే. అ. కి. బాధపడు. 

జే. అ. కి. నర్మభమించు. 2. తడబడు. 

నె. అ. (కీ. ఎ. దొనుకు, లభించు. ఫార. శాం.5.ఆ. 

వనానికి చదు నబ్బలేదు. భార. శాంతి. 6 ఆ. 

PA సెద్దించు, ఈ జేరు, 

రు 

అ, (కి. కి ననము చేపికొను, 
cu 

ల. కోెనగిపింనుకొను. 

సప నుటుకోొను, 
ర 

నస. 4. అఆ, 

db 
[ 

1 ఇ ఇ ॥ రాట న క న్న Es: అ నె అ క్ "సపజుగనుప చం; అశ్బర్య య 

చే. అ. కి. ఆశ్చర్యపోవు. 
జ న న = నై. అ, క్ bon 

పనలదగి మొ సెట్టు. 

సా 3. 102. డస. శ. 399 



అఫిగమిం-చు 

అుఖీగ మంచు; 

అవీఘరించు: 

అభీఘారించు; 

26 

0. స 

~~ 

Ga ప్రత్య క్లానముచేయు. 

“సం (క్రి సంస్కా-నార్థము ఫొంవ3ముజేయ వేయు తా, 

కానీ. 7. ఆ. 

ఆలి ల సం, న. క్షి య్ ఫఘడించు. 

అభిమారముకేయ: | ౦. న. (కి. అభిను 

ఆఅభిచరించు : 

అభిదర్శించు : 

అభినందించు , 

అభినయించు : 

అఫీనవించు ; 

అభీనిర్మించు ; 

ఆఅభినుతియించు: 

అఖభిభవించు ; 

అభీ భాషంచు; 

అఖీమం,తించు: 

అభిమర్శించు: 

ఆఅభిమాననడు: 

నం. అ, a: 1. -ముటునుషిపగు. 
కు 

2. సంచరించు. 

వంచు న. (కి. స్తుతించు. 

సం.అ. కి. అభినయము సేయు. మహన ర రనమువోయు. 

సం. అ, కి. నాట్యము చేయా. కం. క6-- 

ఇచట రసాలతీరు నూతనముగా కలిగింస 

జేయునన్న య యర్థముకూడ భావగును. 

(కతి తగాంగలుగు. 

నం. స (క. నిర్మించు. 

న౦. న. క్రీ. అభినుతియించు. నరా. 10-86. 

నం. న. క్రి. 1. తిరన్కరించు, తెగదు, 

ల జయించు 

సం. న. కి. 1. పిలుచు. 2.మం, తముచేన ౦న్క_రిం-చు- 

భార. ఆది. 5 ఆ. భార. దో. 1 ఆ. 

సం. న. కి. 1 స్ప ఎ్రతించు, "తాకు, 

౨. తడన్ర. 
ఏ. ఫొందు, అనుభవించు. కాళీ, గి ఆ. 

మి. అ. కి. మర్యాద పోవునని బాధపడు, 
ఒకమర్యాదను నిలట్టుకొను. 

2. అత్మగోరనమును తెక్కి_౦చు. 



ఇ 

ఆఅఫీయాగించు; 

ఆభిరమించు: 

ఆఅధిలషంచుః: 

అధివర్తంచు : 

అభివ రించు; 
అమే 

అభివఠరించు; 
04 

ఆఅభిదినుతించు: 

ఉం 

అభివ్యాపెంచు: 

అభిసగోంసించు : 

అభి షకమాడు : 

అభి బకించు : 

అఖిసరించు : 

ఆఅభ్యర్నించు : 

" 37 అభ ర్పెంచు 

సం. న. (క్రీ. 1. నమ్న్మానించు, గారవించు. 

౨. తనది అను భానముతో పూనుకొను, 

- సీవు అభిమానించినగాని యీపని 

సెజుచేఅదు, 

నం. న. క్రి. ఎదురక్కొను, శత్రువు నెదిరించు. 

నం. అ. [గ్ రవుం-చు. 
య బా ౮ 

నం, న. డో. కోను. 

అల సం. న. (కి. కొనియాడు, వినరించు. 

నం. అ. కి. న రించు 

సం, అ. క. న రైంచు. 

సం. న. శి. మికీ-లి పొగడు మా. ఫు. ౨ 
నం. న. కి. వీహీంచు. 

నం, న, [కి చుట్టుకొను 

నం. స. కి. వ్యాపించు. 

నం. న. (క్రైం నిందించు, నిరసించు. 

నం. న. కి. స్నానముచేయు. పాండు. 1. బి. 

నం. న. [కి క. స్నానము చేయించు. 

2, రాజ్యమునకు పటము కట్టునవుడు 

స్నా నముచేయించు, 

స, పట్టాఖిపేకముేయు, 

ఏనం. అ. (క్రీ. మిక్కిలి పొగడ కెక్కు. 

భార. శాం. 6.74. 

ట్రై డి. చక్కగా రశీంపబడినదియనగు. 

భార. ఆది, 5-సి. 

సం. స (క్రీ. 1. (పియు లొకరి నొకరు ఉద్దేశించు. 
ల ప్రియుల నుధైశించి న నం శేతమునకుపోను. 

నం. న. (శ్రీ. పూజించు, అర్చించు. 



ర్త 

అభ్యర్థంచు ; నం. న. కి. 1. కోకు. 2౨. వేడు. భార. (దో. 5 ఆ. 

అఖ్యవ హరించు * నం. స కి. ఆహోరించు, ఆరగించు. నె. 6 ఆ. 

అభ్య నంచు శి నం. న. కి. | వేసినవ క్ష _ధునపడుటవై మలల "జేయు. 

2, విద్యాహులు నళమగుటచె మజుల 
(sme 

మణిలం జదువు. 

ఏ. అలవాటు చేయు, 

4. నేక్సుకోొను. 
2. 

అభ్యాసించు వ నం. న. కి, అభ్యసించు. నిన. రా. సి, ఆ, 

అభ్యుర్థానమగుః: శ 
నం. న. | కి. లెచి యెదురునవనచు*. కు. నం. 974 అభ్యుత్తానము సేయు: (ఆ De 

అభ్యుదయించు: నం. న. కి. ఉదయించునటు చేయు. 
గొ 

అభ్యుద్గ్లరించు; సం. న. శ్రీ. మె వమ్ము, 
ధి షై ౨ 

అభ్యుపగ మించు: నం. న. కి. 1. అంగీకరించు, ఒప్వుకొ 

9. కౌలిసికొను. శాన్. 2. ఆ. 

అమయు ; చే. అ. (క. ఉపయు క్తమగు. 2. సిద్ధమగు. (తెలం.) 

అమరక మిచ్చు : చే. స. శ. కవులిచ్చు. 

అమరారు చే. అ క్ ఒస్వు. 

అమరించు: చే. న. కి. అమరు. వే 

అమరు ; చ్ అ, శ. ఒప్సు, పాండు. 1. ఆ. 2. కునుకు, 

ఏ. పొందికపడు, సరిపడు, భార. భహ్మ. 2. ఆ, 

ఓ. సిద్ధమగు, ఉ. హరి. 6. ఆ. 5. సిద్ధించు, ఫలించు. 
అచ్చ. చాల. 6. పొందుగా కుదురు (తెలం, 

1. అవమురంచేయు 

వేయు, భార. ఆది. 6. ఆ. 

ఏ. వర్పజచు. 4. పెటు 5. సిదపజుచు. 
టు డు 
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అమలగు: దే. అ. క్రి. 1. అధికార మాచరితవుగు. (తెలం) 

ఆచరణ యోాగ్యమగు. 

2. ఆచరణయం దుంచయడు, 

అమలుతోనుండు; అన్య. చే. అ. డీ. ఆచరణ లోనుండు. 

అమలుచేయు: అన్న. డే. అ. క్. రాజాజ్ఞ నాచరణలోంబెట్టు 

(గూఅవలులో సెట్టు, 

అములుచేయు: అన్న. చే. అ. డీ. దురధికారముచోయు. 

అము[దితమగు: నం. అ. కి. విడిగానుండు, ముడవేయకుండనుండు 

జై . 1_74. 

3 చే. న. కి. వెలకిచ్చు, విశ్రోయించు. 
అమ్ము కొను: డే. న. శః వికయించుకొను, 'నెలకిచ్చు. 

అ. కి. అమ్ము కుహోవు, నెలకు నీయబడు, 

అముక మగు. నరా. 11 ఆ. 

అమ్ముడగు: డే. అ. డీ. అమ్ము కుపోను, వికయింసబడు. 

౨. మణ్ొకనికి చానిననలె (పన ర్సించు. 

అమ్ముడుకడచు: చే. అ. కి. కావురమునకు పోవు. పా. మ. సి. ఆ. 

అమ్ముడుపడు: చే. అ. శ్రి. వికయమునుఫొందు, చెలామణీయగు 

అమ్ముడుపెటు: చే. న. క్రి. వికయించు, వె. జ. శి_ర2. 

అమ్ముడుపోవు: చే. అ. |. (తెలం) _ ఇతరులకు స్వాథీనమగు, 

లగ్నమగు, (నె. జి లంచము తిని చెప్పిన పని 

దే 

అయిదుపదిసెయు; చే. న. (కీ. నమస్కరించు, యుద్దపరాబజ్బుఖుండగు 
ం G 

అయిపోవు : చే. అ. (క్రి. ఫూ ర్హ్లీయగు, మిక్కిలి పేదనడు. 

ఆయిర కొను: దే. అ. (కి. ఐరకొొను, చక్క_బడు, నరిలు. 
యయ 

అయిరగు ; "దె. అ. కి. కండ్లకలక నచ్చినపుడు కండ యందు 
. M౧౧ ? (nN 

వుండగు, 



శ 

అరనురనడు ; చ్ల. అ_ 

అర మోడు జే 
అరయు : చే. స 

అరలు ళ్ చే ఈక, 

40 

=, అచి సనచ్చు . 
ki నా 

న్. నాళవముచేల్వప్పు 

అర గాను 

క. 1, స౦శేయించు, 

2. జంకు, 

. దేంవముతో పాంంపించు 

ముక్కలు ముక్కలుగా వేయు 

(అసంపూర్తిగా) 
ద్య, అ. కి. (అరగలి కొను న౦దేకీాం-చు 

బప, 4 ఆ. బన. సె. ఆ, అరగొనికాలు ; జే. క. డీ. వేగముగాకాలు. 
ఆఅరగొను , జే. న, (కి. నేగిరవడు, నంచేహించు , 
అర గొరలాడు; జే. అ. (కి. అన్బష్టముగా వేయు 
అరచావుచచ్చు; దే. అ. ($- మృత పాయ మగు 
అరచేకులిడు : చే. అ. _- అధిక పమాదము నివారించుకుక్షు అల్ప 

(పయత్న ముచేయు 
అరణమి చ్చు : జే, న. క. _ ధనాదికము వభూనరుల కచ్చు 

| 
కు. నం. 736 అరపృ దే. న కి. అనుక్కు, నితంబానృ శ్రి యరపీ. (ప. 5, ఆ 

ఏ. కపటన రనము కొలిగియుండు . 
. ను, (కి. కన్ను మొ! నని గగనము ముడుచు 
డం 1.వివారించు ౨. వెదకు శ. తెల్రిసికాను 

cy 

4, రడహ్ంచు, 

పీక నించ్రు 

హారి, ఉ 7. ఆ, 
భార, దో, 2. © 
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అర లెకిచ్చు ; 

అరవరయగు : 

అరవాయిగెసు; 

అర వెట్టు : 

ఆరే న్యు | 

అరాబుపరపించు; 

అర్జాన్నమగు : 

ఆరికటు ; 
లు 

అరికట్టుకను ల 

ఆరిగించు : 

41 అరుగుదెంచు 

చే. న. [కి. కొజతలేకుండ ఇచ్చు. పూర్తిగా 

నంతోవసటు. దా, మ. 

దే. అ, డి. కోధాదులవే కుబ్దుడగు, కలతనొఠదు 

ద్వ. అ. క్రి. (అరవాయి +కొన్సు నంకోచించు 

భార. ఉద్యో. 1. ఆ. కర్త. 3 అ. 

"దే. న. (కి (పక్కకు పెట్టు, దాచు, వాల్పు 

చే. స. క్రి. మోనగించు 

అన్న. దే. అ. (క్రీ. మందు సజపించు (బొ. శ్రా 

చే. అ. [కి పాడడిసోవు 

చే. స కి. 1. చుట్టముట్టికొను, నిరోధించు, 

నిర్గ. ఏ, ఆ 

వి పరి 'వేష్టించు. చుట్టువారుకొను 

భార. ఆర. 5. ఆ, భాగ, న్ స్కం. ౨. ఆ. 

జే, న. క. అరికట్టు వరా. 9. ఆ. 

చే. న. కి. అరుగునట్టు చేయు 
చే, అ, Er కావలి పెట్టు 

చే, అ, క్రి. (అరి +కొను, 3) అడ్డుపడు. ఎర వరనము 

కప్నుముగాను. న్ధ 

చే. న, (కి. నీళ్లు పారించుటకు దోనె తీయు 

ద్వ. అ. డీ. 'అడ్లుపడు భాను ఏ. నం. 

దే. న. శీ. అశ్లైకొటిని బగించు, బాణము నంధిం-చు 

చే. అ. &. కప్పము చెల్లించు 

చే. అ. క్రి. పోవు, గమించు 

దే. అ, డీ. (అరుగు + తెంచ్చు 

1. వచ్చు. భార. ఆది. '/ ఆ, ఆర, ఏ ఆ 

2, సోను. 3.4. అఆ. 
(ఈ అర్ధము (పొయిక్ ము గాదు.) 



అరుణించు నం, అ. కి. ఎజ్జునగు ద్వి. భా 

ఆఅరుదారు దే. అ. కి. ఆశ్చర్యమగు, అప్రుగూపనుగు 

అరుదుపడు ద్వ. అ, |కి ఆశ్చర్యపడు 

అరుదెంచు దె. అ. కి (అమగు + తెంచు 1. నచ్చు. 2. పోవు 

దీ. 4. ఆ 

అరుదెరు : చే. అ. క్ర. నచ్చు, పోవు. 

అరుపుసేయు ; చే. న. కి. (నె.జ్సి అభ్యంతరము పెట్టు. 

అరువిచ్చు : దే న. క్రి, చేబదులిచ్చు. 

అరువు : చే. న. (కి. విధిగా నిచ్చు, (పన్ను మొదలై నవి 

అరువు దెచ్చు చే. న. శ. 1. అడిగి తెచ్చు. 

ష్ 
ఏ, పెండి కె యితరుల యాభరణములను 

యగ 

కొన్ని రోజులకు వెచ్చుకొను. 

అరువులేకుండు : జే. అ. |. యోగ్యత లేకుండు 

ఉ:- వాండు, అరునె వేయించనేల. 
దా 

అర్మాతు సేయు: అన్య. చే. అ. క్రీ. గంతులు వేయు. 

అంత వారలభోన నర్కాాతు సేసి. కొ. క. 

అర్లు : 'దే..అ. (క్రీ. 1. అణను. పండి. 2, ఆ. ఫు. 

2. అకును. 

అర్చించు 3 సం. న. [కి. పూజించు, సమర్శించు. నర. 

అర్హమిచ్చు : నం. న. |క్రి. ధనము నొనగు. బా. హ 

అర్ధము తెలుపు ; మి, న. కి. పరిస్తితి విశదమునేయు. 
®ి 

“ప్రజల జీవితనరణి యర్గంబు తెలుపు” మించు. 
అగ్థించు నం. న. కి. కోరు, వేడు. 

అర్చించు నం. న. కి. అప్పగించు. 

అర్యాచేయు : డే, న. (క్ర. చాపలుదించు. కా. క. 
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అబరలుగు : చే. అ. కి. (దీనికి న్యతిరేకముననే (ప్రయోగము) 
అల'బేక. (కొంకులేకు 

ఆఅఅిగాలు : దే. అ, శీ. సంపూర్ణముగా కాలు. కు. నం. క-51, 

అజగొఅసెయు: చే. అ. |, న్యూనపణ చు. 

ఆఅఅచు ; చే. అ. (క. కూయు. రామా. ౨. ఆ, 2, 

౨. విలవించు. భార, (దో. 2 

ఏ. బిగరగా మాటాడు. 

4. పేలు, వాగు, 

5. ఆవు కప్ప మొదలగునవి ఆర్హు. 

అజచేయు : "దే. న. డీ. అజసేయు, మోానప్రుచ్చు. 

అజమజల్ చెయు: చే. అ. |. అపసన్యముగా (ప్రవ _ర్థించు. 
అజము : దే, అ. (కి. గదమాయించు, 

ran సడే. అ. కి. కలతపడు. 

అబివబసెయు: చే. న. కి. (అజినణలు + చేయు ఖండించు, 

ధ్యంసముచోయు. హరి. ఉ. 6 ఆ, 

అజవునృ చేయు: జే. న. కి. ఖండించు. 

అఅవు సేయు: జే. న. (కి. గాయపజచు. 

అజ సేయు : చే. న. (కి. శదముకల్సించు (అజఅనజుల్ + చేయు) 

ఖ౦డించు. 

ఆతీమించు : చే. న. శ్ర. అజుమంజేయు, (పతిభుటించు 

అతీమికొను : చే. అ. (క్ర. అజిమిరోగము కలదియగు 

అజిముజీయగు : చ, అ. కి. తీటుచగు 

అజీయు : డే, అ. కి. నశించు. 

అణు : డే. అ. కి. 1. తుయించు, 2. నశించు. 

భార. అది. 2. ఆ, 
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అలు|కమ్ము : చే. న. క. కవియు, మోాదికినచ్చు. 

అలు గదీయు : 

అలుగు ; 

అబుగువడు : 

అజ్ఞుజాచు : 

అలంక దించు : 

అలంకారించు. ; 

ob వీణ ఫో 

(జ (no 

ల 

రా. సుం. కాం. 265 పు. 

1. అఅుగునట్టుచే యు, 

9. తోము. గాచు. 

చే. అ. కి. 1. అన్నా దులు జీర్ణమగు. 

వ. తృుయించుతలుగు. ఫార.ఆర,4 ఆ. 

(రూ)అజువు . మొదటిరూపము. 
అఆజూరా. 

ద్వ. ఆ, (కి, (అలుగు + పడు) 

1. తీయించు, 2. నశించు, ఏ. హీనమగు, 

హరి. పూ. 5. ఆ, 

జె. న. కి, దక్కించు శ. ర. 

చే. స. శ్రీ. రూ. (అమ్మ). ఎదుర్కొ.ను, బాధించు, 

నశపట చుకొను, యృద్దమున ఆక్రమించు. 

అ. (కి. సాహాసించు, విజృంభీంచు, 
సన్నద్ధుడగం, ఛార. ఉద్యో. స్ ఆ, 

అ, (కి. ఆటను జీర్ణించు, యేయించు. 

న, కి. అడ్డగించు 

, బాధించు. 

(కి. గ్రాధించు 

._ అ, కి. (అజ్డ్జు అడు చుట్టును తిరుగు, 

మూర్క_౦. 5. ఆ. ప్రభో. 14 ఆొ, 

గా ద్రద్యము పొందు (తెలం) 
౧ 

. అ. కి. అతిగా కాంకీంచు db 

నం. న. డి. కెసేయు, నింగారించు 

స, (క్రి. అలంకరించు. సానం 5. ఆ, ఉండీ. 4 ఆ, 



ఆలచదు : 

అలజడి చేయు ; 

ఆఅలజడివడు : 

అలజడి పెట్టు : ; 

అలజనృమాన్ను: 

అలత బెట్టు : : 

అల(తికిందెచ్చు: 

ఆఅల(దు : 

ఆఅల6ందుకొన 

ఆుల(చురు : 

అలక్ష ముచేయు: మె. 

ఆలపరించు : 

ఆఅలమటపడు ; 

ఆలమటించు ; 

ఆలమదు ; 

ఆఅలమారుచు ; 

అలమిపట్టు : 

ob రే 

జే, 

టల ల జిల 

ల్ శ 

గై (5 

జ 

ర 

క్ రై 

జ ఈ ర 

Ge 

45 అలనువపటు 
e393 

క. 1. వెనుదీయు, 2.గోకించు. భాగ.1న్మ-౦ 

3. (శవుపడు, ఛాధనాందు. 

భాగ. 10 స్క. 

4. నంకోచించు. భాగ. 1 న్మ_ం౦.శ.ర. 

. అలగు. (వే. అలయ.:చేయు. 

వాధపెట్టు. భార. ఉద్యో. 1 అఆ 

రొదచేయు. 

, అలజడి నొందు. 

(పే, అలజడి నొందించు. 

. వాధలు వ. కా, నుం 

. వాద సె 

. మితికిదేమ్చు. చులుకన జెయు.కుం.నం.9 

. పోయు, పూయు. 

పూసికొను, 
. ఉమ్ములించు, దుఃఖం-ను. 

భార. అది. 5. ఆ. నిర్వ. 5. ఆ. 

. అనానదరించు, నిరసించు. 

అలనరిం'ము, (అలవాటునేసికొను) 

-అచ్చట నుహ్లోదకం'బేని నీతోదకంబేని నొకొ_౦డ 
వి 

విత ముగ 
యు 
చున్నది. 

ద్వ. ఆఅ, కి. నగ-చు, చింతవడు 

gh dk db ణీ 

గ 

వ 

పిపొన నే పుచ్చికొన నలపరింపనలయుగాచి యన్యన 
క్ 

“ yO fe ల టి ఇ ఇ బుచ్చుః నినన్ క డుసున బల పుట్టు 

వీ, యా. 

. అ. కి. చింతించు, వగచు. వి.ప్రు.5.ఆ.శ.ర. 

. అ. కి. చింతించు, నివారించు, హరిశ్చం. 1ఆ. 

నం (కి. బండియడ ను వమార్చ్చికట్టు. న ర. 
(౧ ww 6 

కమి పట్టుకొ ను (ముక్క_లమిపట్టి. ) 



అలవు 

అలము : 

- 
అలముకొను : 

ఆఅలయించు : 

ఆతఅయు : 

ఆఅలరెంచు 

46 

ఉభ. దే. న. క్ర. కవియు, (కమ్ము. భార.శాం.ఉ.ఆ, 

1. ఆకమించు. రొ. యు, కాం. ఆము. 

2 కొగికించు, హాంస. ఈ 

న. దరి'వేకు. నమావీంచు వూర్క_. 

4. పరివేవించు, చుటుకొొను. భాగ. 9. 
రు రు 

ద, కప్పు. భఛా౦ను 

6. పటుకొను, కస వల 
య 

7. మాయు ఆము. 5. ఆ. ఆం 

9. (లౌ పనుగు 
pan 

న | జం నా దె. అ. కి. 1. అలము, (కమ్ము, Er 

2. సె కొను (మెతేయ్య.) 

tly (పనరించు. భార. Fo. 

1. ఆ. 

4. ఆ. 

4. కలసిపోను, వకీభవించు. నసు.1.ఆ.. 
స. కి. క. (కమ్ము, ఆకమించు. 

౨. కెగిలించుకొను, నసు. 

3. పొందు, నె. 

4. కప్వ.యయా 5,౪. ర్ చా 

. సను, కి. మా పెట్టు. 

ఇట వినును అని శ. రం... 

"దే. అ. (క్ (అలరు 4 ఆమ.) అలరు. 

1. ప్రుప్పించు. ఆము.5.ఆ.నె 

ర, ఆఅ. 

4. అఆ. 

స్టైస్ం చు - 

. అ. కి. శమవపడు. భార. ఆర.2. ఆ. ధర.7ఆ. 

. విసుగుచెందు. భా. అది 

. తేడయు. ఆలన్యముశోయు, ఉ. హారి 

_ రి. ఆ. 

‘2. ఆ. 

“6. ఆ. 
వ. 

౨. వికసించు. దశ.1.ఆ. శి. ఒప్పారు 

చే. న, (కె, నంతోహపెట్టు, పూజాదులుచేయు. 



శుిలఅరు : 

అలరుచు : 

అలవరించు 

అల్వరించు రూ] : 
ంి | 

వ. పుష్పించు, భార, శల్య. 1ఆ. 

స. నంతోవించు 2.1. ఆ 

4. బపు, (పకాశలించు 

. స శ. అలర జేయు 

1, వికసింప జేయు వేం. సంచ ౫, ఆ. 
న ఆ ఏ. వుష్బింపజేయు నె. నంతసింప జేయు 

ఓ. ఒప్పు జేయు 5. వేయు. విజ. 1. అ, 

. అ. శ. నంజోవించు. 

©. క. (అలవుచ పశు 

1. చనువుకలుగు. భార. విరా. 1 ఆ. 

ఇట అభ్యారసడు, వాశుకసడు అని శే. ర. 

౨. తగు. హారి. ఉ. గి. ఆ. 

స సిద్దించు. అబ్బు. భార. ఆర. 7. ఆ. 

4. స్వాథనమగు, లొంగు. భార. భీష్మ. 2. ఆ. 

ర్ కుదువుపను. భార. విరా, 4. ఆ, 

బపు "రా. వాల. కాం. 6. 

we am 

. అబ్బువట్టు చేసికొను. భార. అను. 4. ఆ. 

౨. అలంక కరించు (మ్యెతయ్య.) 

చై 

ద్య. న. (కి. అలవకు, (పే, అలవడ 'జేసిఫొను. 

1 

స. బోధించు. పూను. జే. సె. ఆ. 

4. ననరించు, దిద్దు. వారి, వీ. అ, 

స్ట్, సెద్దపఅచు. క. పా, శ్వ; ఆ. ఇ 8. ఆ. 

. నశేపఆచు, స్వాధీనప పటు ఛార.ఉద్యో. 1ఆ. 6 

7. (గహించు, పట్టుకొ ను. 

భార. చిరా, ఆ. భార. (దో. 5 

ర. ఒప్పించు. భార. నిరా. 2. ఆ 



అలనర్చు : 

డే. న. (కి. అలనడు. (పే, అలనడ(జెయు, 

అలవరించు. భార, శాం, స. ఆ. 

ఇట పూను అని యర్థము. తగిలించు 
అలవరిం చెన్చపతిక రములకు కంక ణాభరణంబుల్ -నై. 

అలనకుచు. (మే. 

అలవలము సేయు? 

అలబలము సేయు: / 

ఆఅలవాటుపడు 

ఆఅలసగు : 

ఆఅలుసగు ; 

దే. అ. క్రీ. కలకలము సేయు, నందడిచవేయు. 

డే. అ. (కి. వాడుకయగు. 

{3 అ. (కి. చులుకనయగు ( తెలం) 

౨. ఇతములనెలిషిని ఆధారముగా గౌను. 

/ చే. అ. (క్రి. (తెలం నందుదొరకు 

, అ. కి. ముం౦దముగు, దళ, 2. ఆ 

_ అ. (కి. నన్నమగు కు. నం. శి. ఏ1 

a 

చ 

చే 

చే స. క్రి. అస్తి సర్వమును నాశనముచేయు 

న కి. (శముపె! చే ర్ట ఆ (ఆలు బ్లు 

చే అయ (కె. అలయు 

చే.అ, కి. (గోల కాగిలించుకొను 2. స్నేహమగు 

ఏ. శేనిదానిని ఉన్నట్టు కల్పింప చేయు. 
ay దె న. డి. జంకించు 

జే. అ. (క్రి. 1. భయపడు 2. జంకు గి. నెనుదీయు 

భార. నిరా. 5, ఆ, 

న. క్రి. ఇల్లు లోనగు వానిని అలుకు, గుడ్లతో 
కలయరాచు, నమా గ్రర్టనముచేయు, చల్లు 

భార. శాం. 1. ఆ. బన. 4. ఆ. 13. పు. బన, 7.ఆ., 

ఆలుగులుసడు థ్ చే. ఆఅ, కి. వ్యాకులపడు 



15) 49 అలరియగు 

అలుగనోడు ; చ ww (కి. కోవీంప “వెజుచు. 

అలుగు : డే. అ 

2 

. శ. కోరిక నమకారమి నిష్టురమున చెట్టప డు. 

పమునొందు. భార. ఆది. 4ఆ. నాం. 6. ఆ. 

స. (దోహాము చేయదలచు. మార్ధ_.8అ(రూూఅల్లు. 

అలుగులసము ; ద్వ. అ. క్రి. (అలుగుల + పడు.) 

3 

1. నలుగుక్తువ.కు. ఉ. వారి. నె. ఆ. 

౨. బాధపడు. భార. అది.రి, ఆ.నిర్య. 10.ఆ. 

కష్టముల జిక్కు_. 

ఆఅలుగులువారు చే. అ. శ్రీ. _ చెబునునిండి నీళ్ళు పొంగి 

అలు(గులువెడలు | డాం, 

అలుగెల్లు ; జ్, అ. (కి. కోపము పొందు 

ఆలువు : చే. అ. కి. అలుగు భార. శాం. 1. ఆ 

ఇలు చే. అ కి. అలుక 

1. భయపడు. భార. ఉద్యో. 1 

స. క్రి. 2. నేల అలుకు. గుడ్డతో కలయరాచు. 
యయా. 2-5 

ఆల్లు డే. అ. కి. అలుగు భార. ఆది. 1 ఆ. 

ఆలు చే. స. కి. అలదు. మేదు, 

రోలమగు: చే. అ. కి. సుస్థితి పాయు, 
స. (క్రీం అల్లటా పెట్టు క ప్పపెట్టు,| శేముపజిచు. బన.1ఆ. 

అల టివేయు ; చే. అ. శి, నెనుకకు మొగ్గ వేయు, 
ఇని 

_వవేగముగ భూమివిభు కోలు జొచ్చి 

పల టివేసి, యా పలికొండ జెరగి 

అల్ల టివేసియు నైతన్న _మొక్కి కా. క. 

అలరిచేయు : చే. అ. శ్రీ. గలభాచేయు. 
ae) 

డే. న. శ్రీ. అల్ల రి'పెట్టు. 
డ్రి 

ల 
౧౧ 



అల లనాను ర్ట్ (గ 
అతి, 

ప, అరల “4 అద్య" వ ర వై అల్ల నాడు ; ద్వ. అ. కి (అల్బ న + అల్లన + ఆడు) మిక్కి-లి 

చలించు. స్వా. మును. 2 

అల్ల లాడు : ద్వ. అ. (కి. మిక్కిలి చలించు. 

అల్లలాడు ; ద్వ. అ. కి. అల్ల లాడు. 

అల్లాడిపోవు : చే. అ. (క్రి. బాధపడిపోను, తహతవాపడు. 

అల్లాడు : ; ద్వ. అ. కి. (అల్ల + ఆడు.) 1. శలిం-చు 

భార. ఆర. 6. ఆ, 

ఏ. తీకుగు ఎ. తవాతవాపడు, 

4. ఇాధభప కు. 

9 లో Cn నా వి చ్ లగా వ అలారుచు : ద్వ. న. (కి. (పే. అల డంబేయు. 

ఆలారు* , సం న, (కి. ాంయుయదు. 2. మవ మానంకముగ ద్య సు, (క. అలాకుచు పహృూదయపూ న్య 

జేయు, ఆడించు. 

అలి బిలి కొను : చే. అ. క్రీ. అలి కొనియుండు, సెనగోను. 
౧౧ ౧౧౫ గి 

స్వా. 2. ఆ. 

ఆలు + "దే. అ. (క్. లేనివి కల్పించు, (సాకు. ' 

౧ స, [కి చాప మొదలగునవి అలి క-సేయు న 

2. కూర్పు. కని పద్యాలు అల్లుచున్నాశడు. 

Q- స. (క. అలనరించు, అలవాటు జేసికొను. 

| నిర్గ. 1. అ. 

అలొలక్ష కాయను: చే. అ. కి. ఉన్సురను, 2. బాధపడు. 

ఏ. రోదించు. 

అశికించు : దే. న. శ్రీ. భయా పెట్టు, హీంసించు. 

అనకుమాలు : చే. అ. కి. నిర్భయమగు. 

అళువుసేయు : చే. న. (క్రి. అగడుసేయు, అల్లరిపెట్టు. 

అవకతవకయగు: చే అ. కి. కారుమారగు, చెడు. 

అవకరించు: నం. న. కి. పెడ చెపినిపెట్టు, నిర్ణత్యుముచేయు. 

భార. ఆది. 2. ఆ, అది. రీ. ఆ. 



స్] అనభారు 

"ఇ ల ల లో 

ఆఅవగణంచు : నం. న. క. అల క్యమువేయు,. 

అవగమించు: నం. న. (క్షి. తెలిసినొను. 
గ్ర § డ్ 

9 (ద నెనించు, వొచ్చుు. నరా. ౨. ఆ. 

సక అకళించు, జోలిసికొను. కారీ. స. ఆ 

అపగాహమనుచు: సం. న, శ్రి. తీర్గమాడించు. కు. నం. 1227. 
- గై 

ఆఅవభలళించు , చే. అ, న్. 1. ప్రసరించు, వ్యాపించు. కాళీ.1 ఆ. 

స. కీ, అపివ్యించు, మిాటు. 

వారి, పూ. రి ఆ. 4. స్వా. 3. ఆ. 

అవతరించు ; నం.అ.[కి. 1. తీరమునుండి నదిమొ! దాని లోనికిదిగు, 

వాహానాటులనుండి దిసు.ఉ.పహారి*1.ఆఅ. 

బి. చేవకాదులు భూలోకమున జనించు. 

అవవరరిలు : సం. అ. (కి. అవతరించు. 
౧ 

తపతారమగు ; 
Yves సం. అ. (కి. అనతారమిమ., 

అవతారమందు; ఆ 

అవతారంచు ;: నం.అ.క్షి,. అనతరించు, దేనతొదులు భూలోకమున 

బుట్టు. (శ్రీరంగ. మా. 10. ఆ. 

అవదూదు : మె. స. కి. అసదూకు, నృథాగా నిందించు, 

ఆఅొవథవతించు ; నం, అ, డ. పోొచ్చగరికపడు, (శ దనహాంచు, నాన 
ణా యి | 

భానుడగు. దశ. 2. ఆ. 

న. క్రి. చి తేగించు, ఏను. భార. విరా. 1 ఆ. 

నె, “నిశ్చయించు, ధరించు. న. మను. ఏ ఆ. 

(అనభాము. ) 

అవధారు : నం. అ. (క్రి. సానధానముగా చి త్తీగించు; గ్రంథా 

' దులు రచించు. హార. 19, 



అవథింబెటు 
రు 

ఆఅవధి(బెటు : 
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అ 

ఆః 

వమా 
అయ 
0౪౭ 

నప 
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డు: 

అదు: 

అవమాన పెట్టు: 

అవమానించు ; 

ఆఅవయమగు ; 

అవరోదించు : 

ఆవలంనసించు ; 

అవలుంచించు : 

అవతోకించు : 

అవ శేషించు ; 

అవసరం౦బను : 

అవసరంవబిచ్చు : 

అవస 3రమిచ్చు : 

జు 

లు 

వ 

వ 
peo: న 

పడు : 

బటు 4% 
) 

మం. 

కుం. 

ర్ 

ర్ (8 
fe oo 4 

౭ 

య్ ట్ 

ళ్ 

ర్న 

GE 

శీ. 
. క్రీ. అనమానపడు _పే.అనమానముచేయు, 

& 
. Er 

క. ఉచితమగు, తగు. కు. నం. 9 

(కిం 

(కి. 

. (కి. లెంచు, కత్తిరించు, భార.ఆర.3 ఆ. 

(కీ. 

గట Fo గలా గు 

ర్ 

శ్రమపెట్టు, ఆజ్ఞ పెట్టు. ఆము. 5. ఆ, 

ఎల ల మేర్పజచు. 

. డీ. 1. అంతమునందు, నన్ంచు. 

న (స హారి, సు. ళీ 

2. క ష్రమునంను, భాభపడు. 

- భార, విశా. 1. ఆ. 

అనవూసించు. 

భంగపడు, అనమానమునొందు. 

తిరస్క_రించు, 

ఛభంగపణుచు, అనమానసపజచు, 

అనమాసనించు. 

అనమానపజ చు, పరాభసించు. 

నిరోధించు, . 
లు 

భార. ఆర. 

ఆశయించు. ఊ(తగా కొను. 

అడ్డగిం చు, ముటడించు 

1 ఆ, 

1. ఏకీంచు, 2 (గంభాదులను సరి 

నీలించు, విచారించు, 

. శేవీంచు, మిగులు. 

సమయ మని చెప్పు. కు. సం. 9-19, 

. దర్శనమిచ్చు. 

దర్శనమిచ్చు. -అననరంబిచ్చి నవుడు 

(బహ్మోది'దెనతల గారపించె. 

. చవాధపడు. 

. వాధసపెటు. 
థి A) 



14] రఫి అనమెక్కు_. . 

అవస్థల ౨ పొలగు: మి. అ. (క్రి. స్థిత భేదముపాందు. 2, కష్టములకుచిష్ట 

ఆఅవాయియగ్సు ; అన్య. చ. సీ. డో. నదంటె (పబలు. 

అవియ(6బడు ; చే. అ. (కి. అవియ్ము (కర ర్హర్థమునం బడు. 

అవియశారు : దే. అ. క్రీ. అవియు. 

అవియు ; దే. అ. కి. (కెల్ఫనీరగు.2.సాలు, మొ!విరిగిపోవు. 
ట్ స్ వేడికి మె త్తనగు. 4. కాలి బొబ్బ లెచ్తు. (నె జి) 

1. పగులు, భార. ఫీమ్మ. ] ఆ. 

2, నొచ్చు, భాభపణు. 

భార. భవ. l. ఆ. 

. నె కి నిగిడినచ్చు, విచ్చు 

భార. ఉద్యో. 4. ఆ. 

pe 

4. చెడు. 

అవు : జే. అ. (క్రి. అగు. 1. కలుగు. భార. ఆది. 8. ఆ. 

లి శక్యనుగు. భార, ఆది. 2.ఆ. 

౧. పరింమించు, అయియుండు. 

భార. శాం. 1 ఆ, 

అవుననిపించుకొను: దే. అ. క్రి. పశంనకొను ను, అంగీకారమునుపాందు 

అవుల బెట్టు : . (కి. పో (దోలు, పరిత్యజించు. 

ఆవులు : oh ob .అ, లై లలు. (అములు క.న న.రా. యు.కాం. 

అ వేకీంచు . నం. న గుం (కే. చూచు, 

౧ కై అవ్వల ద్ లు, 

అవ్వలికించు న 

అష్టాంగ మెజగు: 

స. Er ఇరన్క-.రించు, 

న్న (కి. మక (తె గోన వేయు, వెలుగు. దత. 10 

జ, 

క్రీ. బురదలో పెట్టు, కీడుపజుచు. 

“కి. ఉనే పేక్షుంచు నె. జి.) 

౮% ర య (జ [కిం లెక్క బెట్టు, క, న. రాయు. కాం. 
<5 . (కి. |పసిదికెకు (| సద్ది న్ (క్రై 



(0 

ఆఅసర వెయు 

మస తారు: 

ఆిగలుకొను : 

అసలువొెలుప్పు; 

DoE ము ; ఆఅసలతుదిె 0): 

అనురునురుమను: 

ఉప మించు: 
అబలా) 

అ సవా సమగు; 
ఎఎ లం 

=. 

oh ob EF క్ర 

చే. 

చే 

చ్. 

"జే. 

సం, 

ph ph ph gh pl 

వై! ఆరం మి నచ అ. (క్. అలన్యము చెయు. వద 

లు క్. అడికయించు. భార. అను. 2. ఆ, 

అ. (క్రి, బురదయగు, బురదచేయు. 

న. (క్. (మె. బునదకలదిగాల జేయు. 

జ ఆది వక తి చ న. డి. చు వకట్టుటకు పడ, మున్ను, 

రడి న కనిపి (తక్కు 

అ. (కి. అలనాకు, కొ ఖిలు 
మెట్ 

యు (క ఈర ౧ప శు 2 అసూయస కు 
నన్ 

SE E అవవ వినడు 

న. అ. కి. అనహి గామ్హతవూఫు. 

అ. కి. పెకి పాక్క_కుండు, కామాపగు. 

. అ. (కి. (అసి + వోవు) తస్పివోను. 

రామా. 2. ఆ. 

అ కి. (అసి 4 ఆడు) 1.చలించు,నడకు.నె నె .0౪. 

౫, బెదరు, నడలు, విజ. 1 ఆ. 3. 

తొెకుగుు సంచరించు రామా. 2, ఆ 

డీ. కదలునట్టుచేయు, అసియా డంజేయు 

కాలీ, 7. ఆ, 

అ. కి. నిహారముచేయు 

అ. (కి. 1. పోవు, నశించు, ననాహా. రీ. ఆః 

౨. తప్పీపోవు, దశ. 4. ఆ 

అ. కి. నలగు, (శెమచెందు 

స. కి. శపించు, చాధతోతిట్లు 

1. అడగు. 

౨. కనపడకపోవు 

అ, [కి 

సం, అ, డీ. తారుమూారగు 



దగ్ అభూోరి౦-ను 

ఉనుపి సగ్గు : చే. అ, క. అ స్త్వ సమన ౨. తారుమారస. 
DD నం! నం 

~ గ్గ Se _ లో pa గ అయ్ తో అనా పె అగు, చ్ యు డి. అటో ఇకో లసి సి3ి యేర్చుడు. 
జాం నం! యి 

అహంకరించు: నం. అ. క్షి, గర్వించు. భారా ఆర. 5. ఆ, 

చాన, రా. 1ఆ, 

ఆఉహాంఠాదించుఃనం,. అ, డీ. అహాంకరిం-దు. 

తిహాంభావమురనబజచు: 

అహంభావముచూప్పు సం. అ. (్ర. గర్వించు 
అహమించు : నం, అ. కి. గర్యెంచు జె. ౨. ఆ, 

ఆఅహాందారుడ గు: నం,అ, కి. గర్వముకలవాడగు.వి.వు.5్, వసి 

అహం[బహ్మభవించు * నం, అ. డి. “నేసే (బ్రహ్మమును అని 

అనుకొోొ ను, 

అహాయను : నం న, క్రి. బొనను, సమ్మణించు, సారంగ. 2. 121 

అహోరించు : మి. అ. క్రి. 1. ఏడ్చు 
అ మోారించు : ల, న్యర్గమగు సని వేయు 



ఆంక గొన్న ; 

ఆందోళవడ్తు : 

ఈ 

చే. స, శీ. ఆజ్ఞ గాను. 
క. ఆంకగొన కుభయ బలములు 

పొంకం బతి. కు. నం. 12 ఆ. (ఆక కబమునకు _ పూర్రబింయ రూపమునకు || 
ar) నిర్హారకము 

నం. అ, కై. 14 వ్యాకులపడు, 

2 డోలాయమాన నూననుడూన. 
నం. శ. [క్రీ lL. ఆందోళనచేయు. 

జా 

2. ఊోగులాడ్లు, 

ల. ఊగించు. (నె. జిం 
సర. న. క్రి. తెనుగు జేయు. 
నం. స. (కి. తేనుగున ననునదించు. ఆం ధీకృతమగు: సం. అ. కి, తెనుగుగా నగ, 

ఆ(కగొన్సు ; 
ఆక గొలుపు ం 

ఆ(కటు : 
ట 

ను 

ఆ6కను బెట్టు ; 
ఆధి 

ర్ట శు 

"దే, అ. క. 1. నిరోధ ముందు: ౨. ఆలస, 
దే. న. కీ. ఆకరి ౦చు, ఈ. హరి. 1, ఆ, య్" 

దే. న, (కి. (కక + కట్టు) 
1. అడగించు, నిరోధించు, కని క, 4 ఆ, పీలా, అ. Cs 

వట వ్యాపెంచు అనవచ్చును. 
ఇ, ఉఆపయోగింపక్ర నిలునయుం-చు. 
న ర్భమంతేయు ద్ కశోట్టియుంచితిని, an చే. అ, (కి. సొంతమునకు దక్కి_౦చుకొను. 

చే “సను, కీ. తజ జట 
వప, ది ఆ, ఠా 8 

* య, కీ 1. అడునొౌంటు. G 
2, (పతిహతనుగస, 

న్యవ, ఆపదా 

రొ, కిని గ్రాలు, 



జగ 
ఠి భ్ 

ర్ 
ఆంగ 

డో. శ ఆ.కిద్సు, 

2. అడగించు. గా.యు కొం ,కళా.5ఆ, Go 
roy శ. బంధనములు విడుచు. 

“ఈ నాలునేఘాలనాంకలు విడిచి భూనాథ | 
పనువుము.” వొ. చ స. ఆ. దే, న. శీ. నిరోధించు. 

ద్. న. కీ. (ఆత +9డు) 1. అడగించు. 
ల్సి ఆంకమెట్టు, భార.ఉదో్యో. ఏ ఆ.కాలీ.?ఆ. 

చే. అ. డి. (ఆశలి కొను) అకలి చెందు. 
భార. ఆద్యో. ఆ. భాగ, 10. పూ. దే. న. (కి. ఆగునట్టుచేయు. 

చే. న. (కి. క. అక్తుకొను. 

2. నిరోధించు. దశ, 5 ఆ. 
దే. అ. (క్ lL. నిమవనుగు, అణగ; 

బి, శాలు, ఒప, 

వ్వన. ఆబాధకు వాం డాగలేక వాజిపోయొన్సు 
3. సమస్గుడంు. 

4 నిలంబక్లు. భార. భీమ. 2 ఆ, 
విరా, ఏ ఆ. 

స (కి lL అడ్రగించు, ఆఫు _ గోవులనెటు లాగిలెవి. భార్ర. నిరా, ఏ ఆ. రామా, గ్ర లె. 
2. నిచపేధించు, ఇర. ఆది. ఏ ఆ, న. రాజ నురుపూజ వేత సిలువం జేయు, ల 

పోకుండనాప్ర, పిజ్జా, న్యన. 
4. మోచు; వహించ్చు. 

భె. 10 నం, 
ర. కాపాశ్రు, 



ఆొంగు 

రాగ: 

ఆ6గు దెంచు ; 

ఆయకట్టు 

ఆ(టుగెను థ్ 

ఆ(టువచు 

ఆంప్పు ; 

ఆ6పివెటు : 
టె 

ఆటు(ప్ఫివెట్టు: 

ఆ6పు నయు : 
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6. ముటడి వేయు. 

7. ఆక్రమించు. 

5. నివారించు. 
చే. దూ, శ. ఆ(గ౫ం. 

చే. న. |కి. నిదానించి కొట్లు. సా రి 
డే. అ. కీ. 1. నాచికొను, 

2. అపహకెంచుఫొను. వాడి. ఉ. 6ఆ. 
(పాశాం.) మూరాడికొాను 

దే. న. క్రి. ఆగు ధాతువు _పేరణార్థకము. 
1. ఆగంజీయు. కథా. 1ఆ, 

ఇట అణగించు అని యర్థము. 
2. నిలుపు. 

చే. అ. (కి. వాలు. 

చే. అ. (కి. 1. సమ్మద్ధమగు, యయా. 1 ఆ, 
2. తాళ్లు రాఘ. 29 ఆ, 
సె, సరిపోవు. (ఆంటి వచ్చు 

దే. అ. శ. నెనుదీయు, తాళు. 
తెంటు గౌళ సము|దం౦ంబఖు పోటు గొన, 

జే. అ. క. సరిపోను. 

చ 

| 
J 

అ. క. ఆను ధాతు _రగార్థకయు 

చే, . (కీ. 1. ఒకరిది నిలిపి పెటు, 

2, ప్రత్యేకముగా నేర్పజచియుంచు 

స. క్రి. 1. నిరోధించు, అప్పగించు, అని. శీ ఆ. 
2. నిలుపు; నిల్వ్యంజేయు, ఆకట్టుకొను, 

ఇతరులను రాకుండ నడ్రగించు; 



ఆకు అంబగు : 

ఆకుఅదదు : 

ఆకులు వేసికొను: చే. అ. |, 

ఆకందించు : 

ఆక్రమించు : 

59 ఆక్రనుంచు 

నం. అ. (కి, 1. మిక్కిలి కంపించు. మార్క. .7 ఆ. 

లీ జో వ 
స 0 ఠి |. చి | డు జ 

| 
ను 

2] 

సనం. న. Er 

నె. స, (కి, నా గే 

నం. స. (కి. 

ఇ oO 

నుం, స్, Er 

2. కొంచెము కంవించు; నంవోభము 

నొందు. 

సిను. భాగ. 8 స్కాం. 

లాగు, అభిముఖునిగా వేయు. 

అకళించు, అనగాహానగము చేసికొను. 

రాఘ. 1 ఆ, (ప్రభా. 4 ఆ, 

వాంవుంచు, కోరు, 

పిలు-చు, ఆహ్మానించు, రూప్రుకటు. 
డు 

డే. న. డి. నానుపోయయు,  నరిముదలగు వాని 

మొక్క_లు 'మొలచుటకే మండిలో చలు, 
యా మన్, 

చు ఆ, డీ. 

గం. అ. క్. 

జ జ్య న్న ను (5 అ © 

సం, న, డీ. 

కలంతపడు. 

(ఆకులము పడు) అకులత చెందు, 

కలనరపడు. 

తాంబూలము వేసికొను. 

హాొంస. 1 ఆ, 

1. ముటపటు. లి, ఏడ్చు. 
6) క 

వీలును. 

1. అదుము; మారొ,_ను. (యుద్దము 

నకు) భార. ఆప. 7ఆ. శల్య. 1ఆ, 

2. బలాత్కారమున పట్టుకొను. 

భార. విరా. ఏ ఆ. 

5. వనపజచుకొను; 

స్వాఖినముచేసికొను.వూర్క_. (ఆ. 

4. అతి క మించు; దొంటు. 

భార. ఉద్యో. 1 అ. 

ఏ. సోయ ఆవేశించు. ఖభార,ఆర. ఏఆ. 



ఆ[కొళించు : సం. స [క్ 1. తిటు., 2, శపించు, ఏ. ఉదోమీంచు 
టు ఖు 

ఓ. బాటు. కారీ. 2 ఆ 
“చ 

ఆతపించు : నం. న. కి అతగించు , 

భార. ఆది. 9 ఆ. 

ఏ. అకరి ౦చు. 

4. ఎ శ్రీఫొడుచు: దోవుము అంచుచు 

అను. 

9. చిముు. కు. నం. 5 ఆ. 

ఆగడము సే చేయు: చే. న. (కి. రట్టుచేయు; అల్ల రిచేయు. 

ఆగడించు ; జె. న, (కి. 1 ఆగ డముచేయు. 2. బాధించు. 

సె. షడనము నొంద౭జేయు. 

' పండి. మహిను. 

ఆగ బట్టు డే. న, క్రి. 1. ఆఫు 2. నిలుప్రచేయు. 

ఆగముచేయు ; చే.స. క 2. అల్ల్హ రిచేయు, 2. పాడుచెయు, 

తె. నెదచల్లు 4 న్వర్థముచేయు. (నె. జి.) 

ఆగి చయు : చే. స. కి. న్యన. యాగ్చేయు. అల్లరిసెట్టు (నె.జి.) 

ఆగివచ్చు : చే. అ. కి. కొన్నిరోజులపాటు బదిగినచ్చు, 

ఆటినచ్చు. 

ఆగుబ్బకలు ; చే. అ. క్ర. అతిశయించు. 

ఆగుబ్బుకొసు : చే. అ కీ అతిశయి౦చు భాగ, 7 స్మం౦ 

ఆగుబ్బులురెంగు డే. అ. కి.. అతిశయముగాను 

ఆగటాంచు : నం. న, కి. 1. కొపించు. మార్క_. 7 ఆ. 

2, చలపట్టు, అభిని శమునాందు 

భార. కర్మ. 2 
ఆభఘాతించు ; సం. స శ్ర. 1. నధించు, చంపు. 

2, కూటు పడగొటు. హారి.ఉ.7 ఆ. 
వ) SR) 



అల అర 
అఆఅపజపకడు : [మ 

జో 

ఆజి పె వెట్లు : 
వే న 76 

దిజొబుంచు ; 
దః 

ఆచమంచు : 

61 ఆచ్చాదించు 

౧౦. అ, Ee 1. అటుచు ఉ. సారి, ఆ 

బు (చమూయు, జె. రల, 
రై 

స డీ. లే. చాటు, (ప్రకటించు. 

(వలి 

పుడిసిలి | ననీ జలము A 

న (క్. మూమూాచు, మూరో్కను, నానన 

చూదు. 
ఐపాంను. “1 (5, 

స. కి. ఆజ్ఞాపించు, నథైెంచు. 

.మాూయాని 

చనారల మును వీడు నధియించినాండు 

వున పని వేగమె యాజ చేసి 
| ఇ 

నతు. క, న. రా. ఆగ, 

, అ (క్. ఆజ్ఞాబద్దు డగు; ఆజ పొందు, 
ఇ (a 

కేయూర. 1ఆ. 

అజాపనమువేయు, ఆనత్చ్చుు 

క్రి, మూసను రగు ౮ 3 చె! (౨. చూపుడుతెలు పైకి 
ముడ్టటికి 

విడిచి నడిమి 

బొటన వేలి చినరశోర్సి, పటి 
A) 

గహా౦చి మూండునసాను తోపలి కి 
౧ _ 

పుచ్చుకొను; ఆచవునముచే “యు, భార, ఆది, b య్, 

జో 
nO. న. (క్రీ. నడుపు, చేయు. 

న. కి. చేయవలసిన పనిచేయు; పని జెలిసికొను 

న (కి. గట్టగా కొట్టు. 

స (కి. దక _౦చుకొను; ననపజుచుకొను, 

న. (కి, 

వరా. ఆభాభయుా. 

జాూతతియు, కనిపెటు 
CAR) 

దే నం కీ. లోని గుణను చూచు. 

“కుట్టి యామాడంగ దోవకాయ నొ వార'.ని.2 ఆ. 

నం. 

డే. ల (కిం ఆవూకీతీయు. 

అ 
గే, (కి. కప 



ఆజమాయించు : అన్య "జె. 

ఆపంకపణచు : చే, స. క్షి. 

కాటుకు ; చే, అ. క. 
ళు (= 

ఆటగించు : దే. అ. 

62 

క. పరిశీలించు. (నె.జి.) 

ఆప్త, అడుపెటు. | 
డ టబ 

సంధించు 
— 

ఆటలాను. 

ద్వి. ఆటపాటల, పాటసాటల బండపడి పొన్ పున 

షా. ~ ఆటగొంప్ర చు నచ్చినాడు ఏండిపుడు. 

ఆటిలాడతు : చేదు, డీ. 

చ్. వ a on స్ ర 
మూఠుీఆందటు | 

6 

ఆటలు పొటలగ్గు: జ. అ. కి. 

చి ఆట(ల్ఫుసాగు: డే, అ. 

దే, అ E 

ఆటివచ్చు బే. అ. | 

ఆటు ; చే. అ. కి 

ఆట "చ్చు : చే, అ. E 

(Gs: 

క్రీడించు, ఆడుకొను. 

సిర్భంభకుగు,  భాలించు. 

శే ములేకుండ జనుగు. 

1. చలామణియగు. 

వ 

. 1. సరి స. (న్యవన.) ఈఫల హోర ఇ 

నాకొకమూూల కాటిరాదు. 

బస మృన్థియగు. 

జ తొ ౦దేరగా న యపడకయుండు. 

4. కలసినచ్చు. 
ధి 

ద అచ్చినచ్చు. (నె జి.) 

1 సరిపోవు. 

బె అటినచ్చు . 

(నె. జి 

ఆటేనచ్చు. 

1. సంఛమించు, వేగిరపడు. 

2. హడానడిచేయు,నిజృంభణముచేం 



స్తే 

63 ఆడు 

గ గర్వించు. 

4. అతిశయించు; అగలవుగు, 

వరావా. 11 ఆ. 

. దూబుపడు; నిందపాలగు. జై. 8 ఆ, 

. అడుకొను. 

దూబు; నిందించు, ఇ్రతరులదో హముల 

చెపఇకొొను, 

ఆడిపోసికొను. 

1. చలించు, కదలు. 

భాన, ఆది. 5 ఆ, 

ఆజవయనవులు పనిచేయు. 

2. న ర్రిందు భార. నభా. 2 ఆ 

సి (క్రీడించు భార. కర. 1ఆ 

4. వంచరించు, భార. భీవు. గి ఆ. 

ర, విహరించు. భార. ఏమ్మ. 1 ఆ. 

6. మునుయసు; స్నా నముచేయు. 

భార. ఆది. 7 ఆ. 

ఆవ. 5 అ. వరాహా.1ఆ, కాకీ, 7 ఆ, 

7. భూత శకాలికానమాపక క్రియల 

పెని (౫ సర్ధకముల పైని) అను 

(వ్రయు కే కియౌ్మమొక్క_ అతిశేయ 

మును తెల్పునుం ఉదా.డోయగాడు, 

.వేలాడు, దోంగాడు, జీరాడు. 

ఇత్యాదులందు (కీయామా తై 

మును తెలుపును, 



ఆనందించు 

జినందించు : 

2. సుకొంచు. నసు. 1 ఆ, 
ముల్లువి జోగి చగ్మముమోద ౩ కాౌాయన ల 

నేర్పడు. 

ఏటికి అక్షముగా కట్ట కలు. (నె. జ్ర 5B రు 
వ, ఆను. న్వతి అెక్కలోహకపోవు. 

ఉదా. కంటి కానవు (న న్యన.) 

(అనతి + యిచ్చు) ౧లనిమ్హ; 

ద నుతో వప స్స. కళా. 4 ఆ, 
కజ్జాసీంచు. భార, ఆది. 2౨ 

* ఆడావంచు; అజ వెటుు ఒటుపెటు. ps శా లు టు టబ 
ఆజ పెటు, ఆజాపించు. చ వ్ ఆ షట వా 
lL. కాదు 

2. తెప్పించు భార. ఆర, 6 ఆ. 
సు ర్రించు; చిహ్నాములచే తెలిసికొను. 

. ఒట్టుచేయు, ఆన వెటు. 
ర 

వ, స వూణములు చేయు; బుట్టు -వేసిఫొ ను. 
నీ. కాబోలు నని నిన్న కన్న బా శెన్న-నే 
మున గని యానలు వో యినోయి. 

నిరం. 2. ఆ, 
1. ఆనికయగు; అంటీియుంచు. 

ఆడా. ఆదూలము గోడలమోాంద 
ఆని యున్నది. 

ఏ. ఒం, ఆతలగడమిద ఆని 
కకార్పుంటిని. 
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ఆతగాయగాను. కణజసోాద  ఆనవినడచి 
(వ 

నాడు. మోచు, అంటు, నిలిచి.ముంశు, 

నోవరవుగు, బకువాను, అనునర్థ ములలో 

వాడబకును. 

. గోచరముగు కౌలియు ఉదా. దూరపు 

నస్తువులు కంటికి ఆనవు. చిన్ని అతు రాలు 
—_ 0 

కంటికి ఆనవు, 

. 'పనరించు; దూరానికి వాస ఆనదు. 

. అముము; నొక్కు_,శె మో్ళోపిపంటినానంగ. 

వనసిక, వ ఆ, కళా. ర ఆ, 

- అణంచు; నిరోధించు, ఆఫు. ఆనలరాని 

కోపమున. కానీ. ౨ ఆ, వసు. సి ఆ. 

స. అ శయముగాగొను;నివానముచేసివొను 

భాగ. 9 స్మ_౦. 

. పట్టుకొను. దశా. 2 ఆ. 

పాందు. సారంగ. గ. ఆ, 

జను. భార. ఆర. 6 ఆ, 

_కౌగు. భాగ. ఆను. 1 ఆ. 

నాలుక, నుక్కు,  చెని మొదలగు 

వానితో రుచి పరిమళము మాట 
ముదలగునని (గహించు. 

దఫా, ౨9 ఆ. సా. 5 ఆ. 

క దలాను కర్ణ ములు. శాగ. 10 నృ్మ_ం. 

ఇంకను తాకు, పొందు, మోయు, అశ 

యించు, (కమ్ము.. టక్కు, అనుభవించు, 

మూరొ_ను, చవీచూచు అనునర్జములలో 

వాతబడును. 
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ఆనుకొను: డే. న. క్రి. 1. ఆఇశయముగా. శేసికొను. 

౨. ఊంతగా. చేసికొను. 

ఆనుపానులు తెలియు: డే. అ. (కి. గుట్టుముట్టులు 'అలిణయయు,. 

ఆపసోపాలువడు "దే. అ. (కి. ఆయా పడు, (అన్య టె). 

తెచ్చికోలు ఆయాసము (ప్రదర్శించు. 

ఆవాదించు నం. న. (క్రి. 1. ఆపాదిల (జేయు; కలిగించు. 

౨. చేయు. భార. విరా. శ ఆ. 

స్, ఉవవాదెంచు, తెలుపు. నరన. 2 ఆ. 

(కన 

ఆ బకరించు * నం. న. తనను డగ్గజకుచేర్సుకొొను. 

ది(. అంటియుం దాళురపాకు జలము 

లంటని గతియెంత యూ తీకరించి 

నడిపిన మదిలోన నానీదు చెలిమి. 

కన. రా. యుదకాం౦. 

ఇ అద య 

ఆపుచేయు : న కి. నిలుపుదల చేయు. = 
0. 

ఆపొవకపోవు : చే. అ. (క్రి. డాహము తీజకపోను (న్యతిశేకార్థ 
మున (ప్రయోగము. 

సా . ప ఆధావు: , చే. అ. క్ర. (ఆదట + పోవు తేనియు; తృ ప్రిపడు 

భార. ఆది. 8 ఆ. ఉద్యో. 2 ఆ. 
ఇల్ gr కానా, సంతృ ప్తిపడు ( తలం) 

ఆవాశసించు వ; నం. న. (క్రి. 1. ఆపోశనముపట్టు; (తాగు. 
రు 

ఆము. ఏ ఆ, 

2 అన్యాయముగా ఒకరి ఆసిని 

అప హారి వ . పహారించు_, ( స్ట్) 

ముపటు ౩ సం, * కీ. డక విషయమును ముఖ్యముగా 

శౌ న్ర్రము మొదలగు పడా నిషయ 

మును ఈుణముగా నభ్యసించు. 
£3 శ 
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ఆబపడు : చే. అ. కి. పేరాననెందు. 

ఆఎరించుకొను : చే. న. శ్రీ. నమకూర్స్చుళొను పోడ, 5.ఆ 

ఆపోరునక్కించు : అన్య. చే, న. (క్రి. 1. పరువునిలువ బెట్టు 
PI గెరనమర్యాదలుకౌవాడు. 

ఆమంకణముసేయు : ని. న. శ్రీ. 1. సాగనంపు; షీడుకొలుప్ప, 
శూర, ఉద్యో. సీ ఆ 

ఖీ, (సయాణకాలమున అనునుతి బొందు 

భార, ఉద్యో: 4 ఆ 

శ. ఆమంతించు, వీషొ-ను. భార, ఉద్యో. ౨, ఆ 

ఆమం(ఈంచు ; నం. స, క్రీ. 1. అనుకుతించు పీలుచు 

2, ఏడొ-ను; పోయివచ్చెద వని 

చెప్పీ విడిచిపెట్టు. హార. ని.4. ఆ. 

ఆమంబులుసేయు: చే. న. కి. అపకముగానుంచు 

ఆమతించు 4 నె. న. డి: 1. విలుచు; భార. ఆర. 6. ఆ 

2 నత రిం చు; పూజించు; అచ్చరా, 

ఇల. 

ఏ. అపనము సేయు. 3మార్మ్క_౦.]. ఆ 

4. అతిశయించు, ఫాగ 10. నృ_ం. 

అ. ,కి. సలు. కలుగు 

న్ _ ర్చ 

ఆపహుతికొల్ను జే. న (కి. చెలకొల్సు 

ఆమతిలు: నె. అ. శ్ర. వుట్టు - ఇంవానుతిలంగ నిల్బ _ 
ధగా a ను 

యయా, 1, ఆ, 

ww: డే, అ. (కి. 1. మడదించు. హారి. పూ, 7. ఆ. 
ఆముకొను ః | C ప 

2. హెచ్చు, అతిశయించు. వె త్రయ .శ.ర. 
ఏ. కవియు; పెకొను, క్ర. శకుం. ఏ. ఆ, 
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ఆముకవియు : చే. అ. క్రి. 1. మడించుః: మదమెక్కు. సారం. 1.ఆ. 
2. మిక్కిలి (కమ్ముళొను. రామా.6 ఆ, 

ఆమువలచు :. చే. అ. (కి. ఆమెక్కు 
ఆ మెక్కుు : దే. అ, క్, ఆముకొొను 

ఆ మెత( పె వెట్టు : బే. న. శ్రీ విందుచేయు 
ఆమోదించు ; సం, అ. కి. 1 నంతోషీంచు; సంతసించు 

2. పరిముళించు, అంగీకరించు 
ఆ మెడీంచు ; నం, అ, (కి. ద్విమక్త మగు పా, వ్ ఆ 

ఆయ త్తపడు వ మి. అ. (క్రి, సిద్దమగు. సిదపడుం 
య య 
రం. రా. ఆ. 14క్ పు, సొ. 2 ఆ, 

ఆయతించు చే. న. కి. వి స్తరింపంజేయు 
_ ద్వి. ఇదిదేశ మిదికాల మిది సేతయనుచు 

మది* దలంపక తాను ముది నెంచినట్టు 

"సేయు "నాతని పనుల్ చెడు మ తచిత్తు 

డాయతించిన హాని రన్న ంబునట్ల 

క, వ. రా. యు. 

ఆయతిచూప్ప : వె. న. డై. పిన్మృతి నెజసు 
ఆయపజణచు । చే. న. (కీ. సాగుబడిచేయు 

ఆయమెజు(గు : బే. న, (క్రి. ఆదాయము శెలిసికొను, ఇా. మ 
ఆయవారమెత్తు: దే న, క్రి. ఇంటింట బిచ్చమెత్తు. మించు. 
ఆయాసపడు. మి. అ శీ. (ఆయానము + పడు) (శమపడు 
ఆయాస పెట్టు ఏ మి, స. కి. (ఆయాసము + పెట్టు) (శమపజుచు 

ఆయిక ము వెట్టు: "చే. న. డీ. అడుమానము పెట్టు; కుదువ బెట్టు 
ఆయితపడు : చే. అ. కి. (ఆయితము+ పశు) సిద్ధపడు 
ఆయిత పెట్టు చే. న. కి. (ఆయితము+-పెట్టు) సిద్ధముచేయు 

విజ, వి. 2 ఆ. 
ఆయిత్తపడు : చే.అ. కి. (ఆయి త్రము + పడు) అయితపడు.సా,1ఆ 
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ఆయివెట్టు : చే. న. కి. 1. అవిరికి ఉడికించు. 

బి, జ్వ రాదులు దిగుటకు కృతిమ 

"స్వేదము గలిగించు, 

ఆయాజించు: నం. అ. కి. మిక్కిలి ఆలోచించు. 

ఆరంధించు : నం. అ. శ్రీ. సారంభించు; యత్నించు, కడగు 

మొదలు పెట్టు, ఉప కమించు. 

ఆరగించు; నె. స. డీ. (ఆహారించు), 

1. భుజించు. ఛొర. ఉద్యో. 3 ఆ 

2. (తగు. హారి. పూ. 5 ఆ, 

శేష. ఏ ఆ, శ. ర. 

ఆరగింపుచెయు: చే. న, క్రి. చేవునికే నై వేద్యము పెట్టు. 

ఆరగూరు దే. అ. (కి. నిండు. 

ఆరచించు ; నం న. (క్ రచించ చు ఏర్పుజుచు. 

ఆరటపడు : చే. అ. కి. (ఆరటము + పడు నందురు; పరితవించు. 

ఆరటపజణచు: చే. స. కి. ఆరటపెట్టు. 

ఆరట పెట్టు ;. చే.న. కి. (ఆరటము 4 పెట్టు పరితపింపంజేయు. 

భార. (దోణ, 4 ఆ. 

ఆరటించు : చే, అ. (కి. ఆరటపడు; పరితవీంచు. 

ఆన దాగినవానిక రణ్ నారటించుచు. 

సా. స ఆ. 

ఆర(బండు : చే. అ. కి. 1. మిగుల ముగు, పరిపక స్థితికి నచ్చు. 

ఆరబముసేయు;: చే. అ. డీ: (పాఠంభించు. 

ఆరవారు : దే. అ. కి 1. వ్యాపించు. క. వ. రా. ఆర. 

2. ఎండిపోన నారంభించు. 

ఆర (బెట్టు ; దే. న. కి. 1 ఎండ చేయు '(బట్టలుు. 

2. పిండి మొదలగువస్తువులు ఎండలో 

బటు. 
అ 
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* ఆరయు: డే, న. కి. 
1. వెదకు. భార, ఉద్యో. 1 ఆ. 
2. విచారించు; ఆళోచించు. 

భార ఉద్యో 3 ఆ 
స. తెలిసికొన; (గాంచు, 

భర. ఆప. ౮ ఆ 

4. మూాచు 

స్. రతీ.౦చు; కావాడు. 

భర. ఆపె. 4 ఆ. 
ఆర వేయు దే, న. E ఎండవేయు 

ఆరాటవడు : "దే. అ. (క. ఆరటపడు 1. బాధపడు, ఆయానవడు. 
ఆరాటించు దె. అ. (కి. ఆరటపడు; తపించు; దుఃఖపడు. 
ఆరాతీయు చే. అ. కి. కూప్పులుతీయు; గుట్టు కనుగూను; 

ఆమాకీతీయు, 
ఆరాధించు ; నం. న. (కీ. 1. నంజొవపణచు 

2. పూజించు. 
౧. సేవించు. 

ఆరముగ్గు చే. అ. కి. మిక్కిలి పరిపక్యస్థి తికి నచ్చుు. 
ఆరించు : చే. న (కి. ఎండునట్టుచేయము, 

ఆర్తేజు : చే. అ. క్రి. దిట్టరియగు; అనుభనముకలవాడగం 
హంస, 5 ఆ. 

ఆరు , దే. అ, డో. 1. కలుగు; జనించు. భార. కర్ణ. 1 

భారం శొంటి. ఆ. 
2. ఒప్పు; మనోవారవమగు. 
భార. ఆది. స ఆ. భార. (దో. 1ఆ 
స, నిండు; పూర్షనాగు, 

భార, అశ్వ. 4 ఆ. 
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ఆరు : ఈ యధమున “ఆరన్” అను తుము థి 
న్నర్ధక రూపముతోనే యుండి 
కొన్ని భాతువులకు పూర్వ్యమను 
(పయు కనుగును. 

ఆరంగలుగు. భార, అశ్వ. 2. అ. 
ఆనలసహారు భర. త్రీ. 26, 
కరం గాగినపాలు. హారి, ఫ్రూ.5 ఆ, 

కీ. అతిశయించు, "పెంచారు; దపారు; 
ర్. కొన్ని నానువా చకములా “ఆరన్” 
అనురూపముతో  (పయు కె, 
పూర్తియగు, నంతోమీంచు, సార్థక 
మగు మె! అగ్థములను తేలువ్రును., 
సీనులారవిను.' భార. (దో. ౨ ఆ, 
కడుపారగను. సాం. 1, ఆ, 
మనసార కౌగిలించు. సా. 9, ఆ 
కన్ను లారం జూచు 

6. కన్ని ధాతువులపై నన్నుపయు క 
మయి ఛాత్యర్థము నతిశేయిం చును. 
1 అడంగారు; నిండారు; ఎనలారు, 
li తడియారు; ఎండు 

121 ధనము సర్యమును పోవు 
ఉదా. నాడు అరివోయాడ్తు (న్యను 

ఆరుదు : జే. న. క్రీ. ఆడు ధా. పే 1. ఆడించు; 
(ఆడు ధాతువు మజిదుంక దానిపై నను 
(పయు క్ర మైనప్పుడు, (వేరణమున న్ 
రూపము నొందును.) 

2. వినకు (చూ. ఆమ్మ. లవ యర్థము 
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ఆరునూర గు; చే. స. కి. తల్మకిందగు; ఏది యేమైన నగు. 

ఆరుసూరునూరార గు; (అయినను చే. అ. క్రి. ఏమి సంభవించినను 

ఆరుపోరులేక పోవు; డే. అ. (కి. పోబడి (జాడ) తెలియక పోను. 

ఆరుమూ(డగు: చే. అ. కి. 1. న్వర్గ రుగు. 

2. సగానికి నగమును. 

అరమ చే. అ. (క్రి. అకుమూండగు. 

ఆరోొగ(గ్రిణ మొ మొనర్చు: చే. న. కి. భుజించు. 

ఆరోపించు : సంస . (క్రీ. 1. ఇతరులక్రైని లేనిడిమోాపు. 
సా. 2 ఆ. 

లి. ఒక పదార్థమును వముజియొుక పదా 

ఆరోహించు: నం. న. కి. ఎక్కు. నె. 1 ఆ. 
రై 

ఆరోహింపించు: నం. న. (క్ ఆరోహపాంపం జేయు. కసి. 2 ఆ, 

ఆర్చు (రూ ) ఆరుచుః డే. అ. (శ్ర. అఅిచు. 

1. (జంతువులు) కూయు. 

2. (ఆ ఈ్పాహోదులనలనబిగ్గజుగా చెప్పు, 

కికలువేయు. భార. అశ్వ ఏ ఆ. 

ఏ. యోధులు మొ! వారు బొబ్బలు 

పెట్టు, బొబ్బరించు, ఫఘూోవి౦చు. 

భర. దో. 5 ఆ. భార. ఆది. 6 ఆ. 

సః కి. I అడుధాతువు యొక్క. (పేరణరూపము 

రూ. ఆడించు 

1. కదలు నటుచేయు 

2 నాట్యమాడంజేయు 

భార. ఉద్యో. ౨ ఆ, శాం, 1. ఆ 

8, ఏిననకజ్జ మొ! నవి వీచు; వినకు; 

ఆము. 2. ఆ, 
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తొర్చు : 4. జూడమాడించు, భార, ఉద్యో. ఏఆ. 

స్, పలుకునట్టుచెయు, భార. ఏరా. 2 ఆ. 

6. (బాణములు) వేయు; వయు, 

(ప్రయోగించు భార. ఫీవ్మ. 1 ౪. 

Il ఆబుభాతువు _పెరణము, ఆఅుచు; ఆర జేయు. 

1. (దీపము) ఆజిపోవునట్టుచేయు 

నె, / అ. 

9. తడిలేకుండలంజేయు.. సార్ 2. అ. 
సృ అణగించు; శ్నీణింపం జేయు. 

భార. అశ్వ. 4. ఆ. 

కీ. స్నానాదులు చేయించు 

5. కను ెప్పలు కదలించు 
ఆర్బటించు : సం. అ. కి. ఆర్భాటించు; డాబువేయు. 

ఆరా టముచేయు: సం. అ. (క్రి. 1. అనననరముగా అధిక పయత్న ము 

చేయు. 

౨. పాడానడిచేయు 

ఆర్తంచు : సం, న. కి. సంపాదించు; గణించు 

ఆజడిచేయు ; చే. అ. (కి. న్యర్థముచేయు, 

ఆజడిపడు ; చే. అ. (కి. 1. దాటుపడు, నిందపడు 

బి, వ్యర్థనుగు, రామా, వెల. 

ఏ. నాశము చెందు; హోనిణెందు 

రా కిమ్క్ 0. 

1. ఆజడిపోవంచేయు. 

ల వ్యర్థము చేయు. భార. ఏరా. 2 ఆ. 

ర. భంగపణచు; పాంన. 1 ఆ, 

4. హింసించు; చంప 

ఆణడి పె(వెట్టు: చే. న. కి, న్యర్థముచేయు, నింద మోపు. 
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అడిపో(వోవు: డే. అ. |క్రి. 1. నిందపడు, దూటుపడు. నిర 

2. న్యగ్గమగు. భార, అశ్య. 

లి. చెడు, భగ్న మగు. 

4, చచ్చు. భార.ఆశ.!] ఆ. పకా 

ఆటు ; చే. అ. (క్రి. 1. ఉపశమిల్లు, 

భార. ఆది. 4 ఆ. ఆర. 

9. తడివేకుండ నగు, ఎండు, 

ఏ. నశించు. 

ఆఖజుచు : దే. అ. కి. అజచు. 

న. (క్ర. ఆజు ధా పే. 1. ఉపశమింపం? 

2. తడిలేకుండంజేయు; తడియార్సు, 

సొనం. 

శి. నింప౯వేయు. గూ. & 

ఆటుపు : చే. న. (క్రి, ఆటు (వే. ఆబుచు. 

ఆజ్బు కొనిపోవు: జే. అ. కి. ఆమ్పుకొనిపోవు, చిక్కి-పోవు. 

ఆజ్బు : (ఆము చే. స. (క్రి. దీపము నిప్పు 'మొదలనని తీసి? 
కొొంపలామ్చు, సుస్థితిని తొలగించ 

ఆజుమూడగు : చే. అ. కి. (ఆజుసంఖ్య మూడుసంఖ్య అగ 

1. శీణమగు. 

2, న్యత్య న్తమగు (3౦. చే 6) '““పదియ 6 

ఆజుమూడై నది.” 'ఆర్ముడి” అయినదియ! 

వాశుక. ర. అమ్ముడు, 

ఆజుమూడుచేయు : చే, న కి (అజుసంఖ్య మూడునంఖ్యచే 

1. ఓలముచెయి. 



20 | 

ఆలంవీంచు : 

ఆలంభించు ; 

ఆలకించు : 

ఆ లపుచ్చు : 

ఆలభించు : 

ఆలముచేయు : 

ఆలసించు . 

ఆలాపించు : 

db బ్ర ౫ 

నె, 
Qe 

ఖో 
సుల, 

ఆలింగనము చేయు : 

ఆలించిపిను : 

ఆలి(గెౌను 

ఆలించు : 

చే 
డ్. 

ఎ 

77 ఆలించు 

న. కి. 1. అనలంబించు; ఊదు; 

వ ఆశయముగాంగొను; పట్టుకొను. 

స, ధరించు. 

న. (కి. చంపు. 

న కి. 1. విను. మిక. 1 ఆ. 

9, ఆదరించు. చండా. 4 ఆ. 
నర. 1. పాటించు. 

9. చూచు; కనుంగొను. 

అ. క్రి. రాగాలాపన చేయు. కు. నం. 5 ఆ. 

హరి. పూ. రీ. ఆ. 

న. కి. రాగ మాలాపించు: రాగము పాడు 

పాండు, ఏ. ఆ. 

న. కి. ఉపేతమసేయు, తిరసన్క్మరించు 

నుడి. పశువిశననముచేయు 

“న. రై. (డి మైనము) 1. ఉపేశీ ౦ంచు; 

శతురేయు భార. విరా. 2. ఆ, 

7 ముద్దు వేయ (నె. జి) 

అ. కి. అలన్యముచేయు; తడయు. కళా. ౨ ఆ, 

న. కి, 1 రాగముని న్ధరింప. “జేసి వాడు 

2, సంభామించు. 

మి. న. శ్ర. కొగిలించుకొను 

న, శీ శ్రద్ధతో విను కు. నం. 5. ఆ 

న. కి. (ఆలి 4 కొను 1. అపవాసించు. 

న, (కి. ఆలకించు 

1. విను, విక్ర, 1S. 

2 ఆదరించు భార. ఆర. 2 ఆ 



ఆలింబుచ్చు 

ఆలికించు . 

లిసేయు : 

ఆతోకించు ; 

ఆతోచించు ; 

ఆలొడించు : 

ఆవట౦బగు : 

79 

జే. న E i. భగ్న ముచేయు; చాట చు;కు.స౦.4.ఆ, 

9 కీడ్చులణ చు, నిరసించు, చులుకనగా. 

చేయు. బన. 4 ఆ. 

(ఆలిసేయు ము దితము) 

స, గలిసేయు 

చేవ, కి. ఆవింఆఅచు; అనమానపజుచు. పండి.మహొ. 

( “ఆలయుచ్చితివో” ముదితము ) 
క. 

ఆలిజేయు  మొదలగువానిని బట్టి 

“ఆలియబుచ్చు? అని గీ సాంప( బడినది” 

నం. న. కి, (వాయు. రివరా. 9, ఆ, 

భార, విరా. 4. ఆ, 

౨. తక్కు_నపణిదు; జేలికగాజూచు 

స. అవమానించు; నిర్వ. 5. ఆ 

చే. న. ద్ర అపహాసించు; చెజచు 

నం. న. కి. ఏక్షుుంచు, మాచు, భార. భీష్మ. 1. ఆ 

నం, న 8. "యోచించు; మంచి-చెడ్డలుపరామర్శించు 

ర్న న౦. న. కి, 1. కలుగంబజేయు 

2, బాగుగా విమర్శించు; పరిశీలించు 

సి మధించు. భార.ఆను.4 ఆ.కానీ.ఏ.ఆ 

ఆవటమగు చే. అ. కి. తగు భాసించు 

“పూవిలుకాని కెంప్రల గొశుగనంగ 

నానటం బెంతయు నానటంబయ్యె” 

కు, పా. 776. 

చే. న, (కి. పాందికపజుచు. పాండు. 2. ఆ. 

చే. స. క్రి, 1. అవటిల్ల జేయు; పొందుపజుచు, 
వీ, శకుం. 2. ఆ, 

౨, కలించు 
(౧0) 



ఆవటీలు : 

ఆవటిల్లు : 

ఆవడి యు; 

ఆవపాటు ; 

ఆవరించు : 

ఆవరించుకొను 

ఆవరిలు ; 

ఆవ రంచు : 

ఆవలించు : 

ఆవలింతలువచ్చు: 

ఆవలిమోమిడు : 

ఆఅఆనపొంచు; 

79 ఆనహొంచు 

చే. అ. కీ. 1. పొందుపడు. రామా. రీ. ఆ. 

౨ కలుగు బాధపడు, అంగలార్సు 

డే, అ. శ. ఆనటిలు. 

దే. న. (కి. బాధుపెట్టు 

దే. అ. కి. 1. జ జ ప్రికినచ్చు 

2. తోచు 
నం, న. (కి. 1, చుట్టు! నాను, ఆక్రమించు, (కమ్ము 

2, కప్పు 

మి. న. క్, అవరించు 

నం. అ. కి. సంపా ప్తమగు 

నం. న. [క్రి 1. (వా ఠమును) నల్లించు . స్వా. 2.ఆ 

2, పలుమారు వెపు. నప. 7 ఆ. 
ae) a ర 

స ముజుల్పు. సెష, 5, ఆ, 
ది 

అ. క్రి. 4. నర్హించు; ఉండు, కలుగు 

చే. అ, కి. అన్రలించు 
mo ఆ ¢ అస a’ e దె. న. అ. క్షి. విసుగు గట్రంచు (న్యవం) 

జే. అ. (కి. అనివ్ష్వముసూచఛించు విప. 2. ఆ. 
6) = 

నం. స కిం (ఆనహాల్లు. శే) 

స్నే వాము, దుఃఖము, (వీతి ము॥కలిం-చు, 
౮౯ 

భార. ఉద్యో. 46. ఆను. బ్ర ఆ, 

భార. శాం. స. ఆ, 

౨. చేయు _ భార ఆర. 5. ఆ 

ఏ. ఆవాపహానమువేయు; మం తమూలమున 

రప్పించు 

భార, ఆమ. 2. కాలీ, 4. ఆ. 



ఆనహిొంచు గి 

ఆవపొం౦చు : 4. ఆవేళించు; సోకు 

ఆమెను అమ్మనా రానహూంచివది. 

ఆమెను. గహామానకి మాంచినది 'వెలు!! 

ఈ అర్థమున౦దు అక రక కముగాను 

నాడుకగలదు. 

ఆమెకు (గహమానహాంచినది. సిద 

ఆనహేాం౦-బినది, 

ఆవటాల్లు : సం. అ. (క్. ఆవహీంచు 

ఆవాసించు : నం, అ. (కి. 1. ఆవానమువేయు; నినసించు 

౨. జీవించు భాగ, 9. స్మ. 

న క్రీ. పీలుచు; మంతములచే (చేవతలను) 

ఆహ్మనించి పూ జాగ్గానమునుపాందించు 

ఆవించు దే. న, (కి. ఆవి కల్పించు; ఆవిరిమోద న౦డు. 

ఆవాపొంచు : నం 

కాళ స. ఆ, 

౨విగొను. చే. అ. కి. నేడియక్కు 

ఆబరిల్లు 3 జే. అ. [కి చెమమ్సు. ( శ, ర, ) ఆవిరి నఅదియగు 

ఆనిర్భవించు : సనం, అ, (కి. (పభవించు, పుట్టు 

ఆఏర్భవిలు(ల్లు నం, అ. (కి. ఆవిర్భపించు, పుట్టు. కరు, ౨ 

అ ఏష రించు:; నం, న, (కి. l. (ప్రకటించు; 'నెలయించు 

2. బయల్పజిచు 

అవులించు : చే. అ. శ్ర. 1. ఆవలింత విడుచు, జృంభించు 

భార. ఉద్యో. 1. ఆ. భార. ఆర.4.ఆ 
2, వికసించు; తెజచికొను. కు నం.3 ఆ 

రె. నోరు తెజుచు నిరం. ఓ, ఆ' 

4. నోరు _నెక్ళేజెట్టు, నమాథానము 
చెప్పలేక నోరు తెటిచి యుండు 

5. ఉజాపీరివిడుచు, చచ్చు 
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ఆవేదించు: నం. న..అ. కి. 1. తెలుపు, చెప్పు, భార.ఆది.7. ఆ 
2. విజ్ఞాపనముచేయు, మనవిచేయు. 

ల. వ్యాజ్యము వేయు, 

ఆ వేశించు : సరి. ఆ క. 1. (ప వేశించు; దోచు, 

2. కలుగు. భార. శాం. 6 ఆ, 

ఏ. నిలుచు. 

న. !కి. డీ. (గహాముసోకు. 

ఆశంకించు ; నం, అ. (కి. 1. అనుమానపడు; శంకజేయు; 

_పన్నించు. 

2. భయపడు. 

ఆశంసించు : నం. న. కి. కోరు. 

ఆశసడు మి. అ. కి. అవేతపడు, కోరు, 

ఆళ పెట్టు మి. న. కి, పేట్ పెట్టు; ఆశ కలిగించు. 

ఆశవదలు మి. అ. కి నము్శకము చెడు. 

లో 

ఆశీర్వదించు. 

కోత. భార. అశ. 1 ఆ. 

అేశుచు, ఆసించు. కోకు. 

ఉ. రా. 1 ఆ. 

9. దీనుడై కోప. (న్యన) 

ఆశీర్వచించు ; నం. న. కి. ఆశీర్యచనముచేయు, దీవించు. 

ఆశీర్వదించు : నం. న కి. దీవించు. 

ఆశ్రయించు; నం. స. క్రి తశయము చేయు; అండనగొను 
అవలంబించు; శరణుజొచ్చు. 

ఆ శైషించు 3 సం. స, కి, 1. కొగిలించు. జ. ఆ, 

వ (కమ్ము. 

ఆశ్వసించు : సం. న. క్రి 1 ఊరడిల్లు, ౨, ఊరడించు- 

అ 

. le 

2. |బతుకడని ధునపడు. 
1. 

ల 

మేం 6 ౮౫3 గ్ర ఠః ర రో ne 



ఆశ్యాసించు రి 

ఆశ్వాసించు : నం. న. కి. 1. ఊరడిల్లు, 2, ఊారడించు, 

స్. ఓదార్పు మార్మ్క_. 8 ఆ. 
ఆపగొను; నె, అ. (కి. ఆన కలిగియుండు; 

వా 

ఆసచేయు : నె. స (క్రీ, అంచు. అభిలపించు. వి. పు. 2 ఆ. 
ఆసనసృమగు * సనం. న శీ. నమోపించు. వోడ. 5 ఆ 
ఆసన్నించు ; నం. అ. కి. ఆ 1న్నమగువమిపించు.అధ్యా.యు. 

ఆసపడు : వె. అ. క్రీ. కోవ్యు అపేకపకు. 
can 

" 

న. (కి. ఆశించు, భార. శాం. 1 ఆ. అశ్వ.4 ఆ 

ఆసమాలు నె. అ. కి. నిరాశపడు. 
షు 

ఆనయిచ్చు నె. అ. కి. ఆశకల్చించు, అవకాశ'మొసగు, 
ఇ 

ఆసరాయగు : చె. అ. (కిం తోడుప యం; ఆశయమగు. 
యై 

ఆసరు ; చే. అ. క్ర. ఆయానపను; వేనరు. 

ఆసాదించు:  నం.సన.అ.క్రి. 1. (పాపించు, పొందు. 2. పొందించు 
ఏ. పిదమువేయు 4. దగ్గణను౦చు. 

క 
'దేవతార్చనలోని వి గహములను 

వియమిత (పచేశములందుం చు. 

నె. అ, (కి. ఆ 3సపడు; రా. ఆర. 
on) 
ప 

(6 బం 4 EK 

న. (కి. అ ఫీ చు; రోలు. 

భార. అశ. 1 ఆ. కాళీ, 7 ఆ. 
అనుబోవో)యు: చే. అ, కి. (ఆసు +పాయు 1. ఆసువమూని మొల 

లకు నూలుపోగు సారించు. నర. 

ఆనున నూలు తో 

౨. అటునిటు తికుగాడు; వమియుతో-చక 

తిరుగాడు. 

ఏ. ఒకపని అయినదాక తికుగాడు. 

శత. వోగుపోయు. 

5. బట్టల నేత "కష్మకమించు. 



ఆ'సేధించు ; 

ఆస్థాననుగు ; 

ఆన్భాలించు | 

ఆస్ఫోటించు : 

ఆస్వదించు : 

ఆస్వాదించు 

ఆహరించు : 

శ 
నుం 

సెం, 

నం, 

(జ 

౭ 

౮ 

[జ 
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(కె. (న్వనహారమున్ర)నికోధిం ము; అజనగించు. 

వాదిని రాజా జచె అడ్డగించు, 

వారంటు బీవములుజకుప్పు 

శ్రీ. నభవేయు, కొలునుండు. కాళీ. 7 ఆ. 

శ్ర. 1. ఆస్ఫోటించు; చజచు (భోజాదులు) 

అప్పళించు. 2, కదలు 

అ. కి, చలించు, అదణు 

కి. 1. చఅచుు రాయు 

2. పొడుచు 

న, వీల్ళు, పగుల గొట్టు నె. 8 ఆ. 

4. తన్ను. కాళీ. 7 ఆ. 

5. తించు కానీ, 4 ఆ. 

శ. 1. అనుభవించు 2. చలించు 

స. (కొగు4. తిను. కాలీ 5ఆ. 6ఆ 

(కి. ఆ ఫ్యదించు భార. నభా. 2 ఆ, 

ఇట (తాగు అని అర్థము 

శ. 1. అపహరించు. పోడ 4. ఆ. శ.ర, 

2. మెకిలాగు; ఉద్ధరించు. ఆము, నిఆ 

ఇట ఆకర్షించు వ్ర, 

ఏ. తీసికొనినచ్చు; అనునయించు 

కాశీ. 4. ఆ. 

శే. తిను, ఆహారముగా. గొను 

భార. ఆను. 1. ఆ, 

ర. మజలించు 

6, గగహీంచు. భార, ఆను. శీ ఆ 



ఆవహాోక్రాటు 
84 ర 

ఆహాకొట్టు మి. అ. క్రి, ముఖ పీతి కె చెప్పినజెల్ల భొగున్న దను 
హాోప్పటీఎచు ; రాలా పుట్టి చు మ్. అ, (కి. ఆశ్చర్యము కలిగించు 

ఆహారించు , న సం స్మ (క్, ఆరగించు, భుజించు సె. 2.'ఆ. 
రూ. ఆవారించు 

యా పెవెెట్టు : చే.న. క్రి, 1. ఉంకువచేయు,  అధినెట్టు(ముద్రిత పా) 
2 . కుదునలా 3 

వ 
. ర. నంజోొ “వ.0చు 

న. (కి. పిలుచు, దగ్గుకు జేరు ౧ జ 



a 

ఇంక(గొటు చే. న. (క్రి. ఇనుకునటు చేయు, 
on) గ 

ఇంక (బాటు చే. అ. కి. ఇంకు భాగ. రీ స్క_౦. 

ఇంకు చే. అ. క్రి. ఇనుకు. 

1. మీకు నేలలోనికి ఇనికిపోవు. 

భార. ఉ. 4 ఆ, 

ఏ. ఆవిరిగా పె కిపోవు, ఎండిపోవు. 

“పండి. దీతూ. 61 పు. 
ఏ, తడిలేనిదగు, 

శీ, జలాదికము ఇగిరిపవోవు, 

కనబడకుండపోవు. ఖార.విరా. 1అ. 

ర, జలములేనిదగు, ఎండిపోవు. 

శర, ఉద్యో. 4 6, 

6. శీణముగు, నశించు. భీమ, 4 ఆ. 

ఇంగలంవేబ్లు (తెలం) చే. అ. (క్రి. కోవమునచ్చు. 

ఇంగిలించు ; డే. అ, శీ. దాగుకొను, 

ఇంచు ; జే. అ. EE 

1. ఇంపగు. భర, ఉద్యో. 2 అ. 

వ, ఒప. వా. 2 ఆ, 

ఏ. అతిశయించు. నె. ఏ ఆ. 

శీ. ఆనందించు. ఛా చా. 66 
wor at tt = 

స కి. అభిలషించు, కోరు, హరి. నలో. 2 ఆ. 
ఇంచుమించు జేయు: చే. న, శ్రీ. గరమారమిగా నరిజేయు. 

ఇందుమించులాడు; ద్య. స, (క్రీ. (ఇంచునించులు + ఆడు 

న్య్యూనాధిక్యములు పలుకు, తిరన్క_రించు, విజ. 1ఆ, 
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ఇం౦టికి(గాకపోవృ; జీ అ, శీ. రజర్యలయ/, 
ఇంటికి చూరమగు: డే. అ. శ. జహావమను. 
ఇం|టపడు : ద్య. అ. ౩. (ఇం|టము 4 పడు సంకటపడు. 

హారి, ఉత్త. 9 ఆ, ఇం తేగటు : దే. అ. శ. మాల గుచ్చు st అ 
ఇండెగొట్టు ; జే. న (కి. గాడలిత్రో నఅకునపుడు గాడి పెట్టు. 
ఇం డెలు పెట్టు వ చే. స. కి, చిన్న కుప్పలు" పెట్టు. (అ.జ.) 
ఇండెవాయు ; చే. అ, క. చీల, ఆస్ఫోటితమగు. 

ఇండెవాటు ; దే. అ. శ్రీ. బీటనోవు. 
ఇంతలింతలు సేయు: చే. న, శ్రీ. చిన్న వినేయు. 
ఇంతెంతగు ; దే. అ. కీ. [కవముముగా, బెద్దదగు, 

2 చిన్న దగు, 

ఉచా:-ఇంతిం తె తోనటు(డింత యె “భి. 7స్క_ం0. ఇొంతింతనరానివగు,-జే, అ. (కి. చెప్పశక్యముగాని దగు, 
ఇంతొ ప్పజెప్పు: చే. న. డీ. ఇంతచ చక్క_గా శొప్వు, 
ఇందమన్సు ; బే. న. క్రీ. ఇందయను. 

౨. తీసికొను మను, 
ఇందు ; "దే. అ. (కీ 1. ఒంటయుటు. కం. పంచ. 9 ఆ లు 

వ (నవింపక నిలుచు. య. 4 ఆ, 
ఏ. రచించు. 

'జిహ్యూకున్ వంటకమిందు నే!” ఇం దెపడు : దే. అ, శీ. ఒరపిడిపొంది అరలుకట్టు 
ఇంధనము వేయు: జీ, అ. (కి. ఎగశేప్పు, (రా. స్స ఇంపెసలారు : చే, అ. కీ. (ఇంపు + ఎన లాకు శోధించు. 

నె. ఏ ఆ, 



87 ఇగిరింంచు 

ఇంహాందు: దే. అ. క. (ఇంపు + పొందు) 1. ఆనందించు. 
భా. రా. యు. కాం. 

౨. ఒప్పు. దశా. 1 ఆ. 
రు శీ. మిక్కిలి శోధించు. (పండితా) 

రావ ) బే. అ. (క్రి. 1. చాధలుపడు, ౨. చిక్కు.లుపడు, 
: | ల. అగచాట్టుపడు. 

త్క_డక_డవడు; ద్వ. అ. కి. (ఇక్కడ + అక్కడ +పడు కలలను 
మించు, నిర్భ. రా. 6 ఆ. 

ఇక్క_లువడు ం ద్వ. అ, డీ.(ఇక్క-లు + పక్యుస్థాన భంశమునొందు, 
చలించు, భాగ. రీస్క_౦. 

ఇకుు_ముటు ; చే. అ. ,క్షి. నడుముపటు ఠి _ 6 ఇకిలించు చే. అ. డీ. నెకలిగానవ్వు 

ఇగముదుల్చు: (తెలం) చె. న. క్రి. 1, మబ్బుకుదుర్ను 
(నుందకొొడితనము పోగొట్టు) 

లి జాడ్యము వదలు 
ఇగ ము టు వ దే. అ. డ. చలివచ్చు ( లెలం) 
ఇ/ మెక్కు ఏ; దే. అ. న్. L మంచెక్కు. 

2, తడియెక్కు. 
ఇగిడించు ; డేను క్రి, నిగడించు, ప్రయోగించు, వయు. హార.7.ఆ. 
ఇగిరించు . డే. అ, శీ. చిగురించు. రాజ. చ. 1. అ. 

2. కలుగు పొడము. నను. 2. 6 

స ఎతు పెక్కు. య, న ఆ, 

20 (no ఇగురు ధా. వీ, 1. ఇగిిపోంబేయు 
2. నళింప చేయు. పద్మ. ఫ్ర 

+ 3 పోగాటు 
ర) 
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ఇగిలించు : చే. అ. |కి. దంతపు చిగుళ్ళు కనంబకునట్టుచేయు 

శుక. 2. ఆ. 

పండ నువెలునణిచు శుక. 1 ఆ 

ఇగుర బెటు చే, న. కి అ త్తెసమబెట్టి యిగుష్పు 

ఇగురించు చే, న. కి. 1. ఇగురబెట్టు 2, నన కోయు 

ఇగురు : చ్, అ. శ్రి. 1. చిగుకించు 

2. ఆనందించు, కాళీ. 7. ఆ. 

లె. ఇంకు. భా. రా. ఆర, 2 ఆ, 

ఇగురుకొను : )్వ . 
ఇగుర్కొను దె, అ. (కి, చిగురించు. శ్రీరాథా. 49. చెన్న -1అఆ. 

ఇగురుచు : చే, అ. (క్రి, 1. చిగరించు స్యా. 3. ఆ. 
ఇగుర్చు న 2, పొడము భీమ. 1. అ, 

భార. విరా. 2 ఆ. 

సన. కి. 1. ఇగురంజేయు. (శ్రీ రాభా 4. ఆ. 

౨. వికసింప చేయు 

ఏ, ఇంకంజేయు. 3. 6 ఆ. 

ఇగురుచూపు : చే. అ. శ్ర. 1. తలయెత్తు. 2. చరించు. 

ణం 3 న వ - ఇగురు ఎట్టు ; దె. అ. కి. (ఇగురు పెట్టు. 

l. అనుర _క్రమగు. భోర విరా. 2 ఆ, 

౨, అలరు. అచ్చ. అయో. సె ఆ, 

స్, కలుగు, వారి. ద =P 

4. | పోరంభమగు. కాళీ. 1 ఆ. 

ఇగురులుకుట్టు : బే. న. కి. మర్మ భేదనము చేయు 
ఖు 

బఇగులుచు ; “ఇగుల్చు. చద, అ. (కి. కగిలించు. వం, పంచ. 4 ఆ. 

నస. 7 ఆ, 
Can 



ఇగుచు : 

ఇ|గువగు ; 

ఇచ్చక మాడు : 

ఇచ్చకములాడుః 

ఇచ్చ కాలాడు : 

ఇచ్చగించు . 

oh, 

బే. 

డే. 

89 ఇచ్చు 

. అ. క్రి. 1. వెనుకకు ఒజగు. విజ్, 2 ఆ, 
౨. నెనుక ఒణుగు. న, ర, 

న. (కి. లాగు. పేల. సె. ఆ.సుభ చా. 2 ఆ. 

తన్ను రా ర్స్ 

అ. కి. ఇగ్గు. 

అ. (క్రి. పెనంగు. కవిరా. ౨ ఆ. 

న. కి. నెనుకకీడ్చు. రన. ఏ ఆ, 
"పెనంగులాడు; బలాత్క.రించు. 

అ. కి. ఇ్రగుకుచు, పొడము. 

కపిక, ఏ ఆ. శినరా. 2 ఆ. 

ఇ గుచు-ల్లందలి “ఇ్లి కానము లఘువు 

అ. (క్రై. ఇగుకుచు (పండితా. 

సం (కి. 1. అచ్చిక బుచ్చిక లాడు. 

ల (పయన చనములాడు. 

(జే స, (కి. ముఖ పీతిగా మాటాడు. 

నె, 
cn 

అ. క్రి. 1. ఇష్టపడు; భార. ఉద్యో. 4 ఆ. 

౨. ఆనందించు. వసు. 2 ఆ. 

స. (క్రీ. 1. కోరు. ఉ. రా. 6 ఆ. 

2. మెచ్చు, నె. 1 ఆ. 

వారి. 7 ఆ. స సమ్ముతించు. G. రి 

ద్వ- న. క్రి. (ఇచ్చ + కొను కోరు. భాగ.4 న్మంం. 

డే. అ. (కం అభిలావక లుగు. 

చే. నం (క్. 1. జనలు. 

ల స్వాధినపజచు. భీను. 5 అ, 

ఏ. చేయు. భార, (దో. ర్ ఆ. 

4. చానముచేయు. 



ఇచ్చు 

ఇచ్చించు : 

ఇజారాపాడు ; 

ఇజుకు సేయు 

ఇటయటపడు : 

90 
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5. వెలిపుచ్చు. కానీ. వీ అ. 
6. అర్బణముచేయు. వి, ఫు. 1 ఆ, 

7. కలుగజేయు. భార. (దో. 1 ఆ. 

8. వదలిపెట్టు. భార. ఆది. 7 ఆ. 

9, సమ్మతించు. మార్క-౦. స ఆ. 

నం. అ. క్రి. ఇచ్చగించు. భాగ. రీ నృ_ం. 

-న. క్రి. కోరు. 

అన్య. దే. స. క్రి. గుత్తకు లీసికొను (హిం. 

దే. న, (కిం (శమ పెట్టు 

దే, అ. కి. చెల్లాచెదరగు (పండితా. 

చే. అ. క్రీ. ఈ రీతి అనుకాలమగు (వండితా.) 

చే. అ. కి. ఈ విధముగాపట్లు (పండితా.) 
8 

చే, అ. కి. ఊగియాడు, బెనకు 
చే. అ. క్రి. అధికమగు (పండితా.) 

చే, అ. కి. ఒప్పులకుప్పాటలాడు. ప. నుదురుపాటి 
వెంకన్న పార్వతీ కళ్యాణయతుగానము. 

చే. అ. క్రీ. ఇటుక అవముకాల్సుు. 

చే. అ. కి. ఇచ్చు వీలు కలుగు (పండితా. 

చే. అ. శ. 1. చీలు, (ద్దలగు. పాండు. 1. ఆ, 

2. నలగు ఆము. 4.ఆ 

ఏ, విభుగు ఆము, 6. ఆ 

4. పోవు. 

చే న, క్రీ. 1. ఇచ్చు. భార. విరా. 1. అ. 9, 

పాండు. లి, ఆ, (నాసియిచ్చిన 

అని భావము) కళా 9, ఆ, 
(బలిగానిచ్చు అని భావము.) 

2. ఉనుచు. భార, నభా. 2. ఆ, 
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ఇడు : ఫె. చల్లు. -చవుటనిడిన విత్తులు 

వాసిష్ట. 1. ఆ. 

4. నాంటు, పాతు. పారి. 2. ఆ, 

ద ఏడిచి పెట్టు. కరా, 4. ఆ. 

6, పయోగించు. (పఖా. 4. ఆ. 

7. ఆరోపముచేయు, సా. 2. ఆ. 

రి, కట్టు; నిర్మాణముచేయు. ఆము. 4ఆ. 

9. (సుట్టలు; గుడ్డుమొదలగుననిపోయు, 

సెట్టు, విక. 2. ఆ, స్వా. ర. ఆ. 

10. చాచియుంచుకొను. పారి. 2. ఆ, 

(ఈపదమునకు సందర్భానుసారముగా 

నచేకములగు నర్థాంతరము లిట్లు 

(గహింపనగున్వు 

ఇడుకొను : చే. అ. క్రీ. పెట్టుకొను, ఉంచుకొను, నిలుపు 

ఇడుగడవడు : ద్య. అ. కి. (ఇడుగడ + పడ 

ణా భాభపడు, సరితపించు. కు. నం. 6. ఆ. 

ఇడుగడ సేయు : జే. అ. (కి. ఈసుపొందు 
ఇడుమపడు : ద్య. అ. కి. (ఇడుము + పడ కష్ట్రపడు. 

భార. ఆర. 2, ఆ. 

ఇడుము : డే. న. శ. చేర్పు. సుక 1. ఆ 

ఇనుకు : డే. అ. క. ఇంకు మైరా. ఏ, ఆ 

ఇనుమడించు-ఇన్మడించు: చ. అ, కి. శెట్టింపగు, భార. ప్ర ౨ ఆ, 

స, కి. ద్విగుణేకరంచు,. 'రెట్టించు (శ, ర) 

ఇప్పించు : చే. న. కి. (ఇచ్చు ధా. పే. ) | ఈంజేయు 

కారీ. 4. ఆ. రామా, రీ. ఆ 
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ఇబ్బందిసడు ద్వ. అ. (కి, చిక్కుపడు, (శమపడు (న్యన,) 
రా (డు డబ్బు లేక యిబ్బంది పడుచున్నాడు. ఇబ్బంది పెటు: న రక టముపెటు, పె! 

లే ప్ర దే. న శ. 9 టముపెట్టు బాధ పెట్టు 
cy 

ఇబ్బదంచు-ఇమ్మ డించు: చే. అ. డి. రెట్టింపగు 
ఇమిడంచు : చీ న క. ఇముడునటు చేయు . 

Mn ఇముకు : చే అ. కీ. ఇంకు (ఆం. పా 
ఇముడు ; దే. అ. క్రి 1. అడుగు, లీనము. గీ రా.వి. 1ఆ. 

2. నెజినేజలు,సిదించు. వారి. పూ, గఆ, 
పాందుపకు. (ర. ర 

నకి, అడచియుం చు, మఅుగుపణచు.దశా.4, ఆ. ఇముడుకొన్సు ; చే. అ. (కి. (ఇముడు + కొను) (న్వార్ధమున) 
ఇముడు. పొందుపడు, కునల 4. ఆ. 

స. (కి, 1. ఇ్రముశ్సు కొను 

2. దాయ. మబుగుపజచు 
ల, పోషించు | (పబోధ., 5. ఆ. ఇముడుచు జన [కి (ముడు ధా (మే ఇముడంచేయు 

శర (రూ) వఇము.క్చు. ఇమురు : జే. అ, శ్రీ. ఇంకిపోవు (నూ. ఇముడుకొన్సు ఇమురుకొను-ఇమురు. చే. అ, కీ. (ఇమురు + కొను) _ (స్వార్ధమున) 
ఇంకు, హరించు. ర౦.రా. అయో, 141 (aa) ము డించు జే. అ. (కి. ఇనుముడించు 

ఇమ్ముకొను ; "దే. అ. [క్రి 1. కలుగు, కాళిందీ. 2. అ. 
2. ఉండు రానువ, 2, ఆ. 
(రామాయణారమున కలుగు అనియు 
భారతార్గమున “ఉండు” అనియు, 
రండర్థములక్రు నిది యుదావారణము- 

స. కి. సొ వీంచు, పొందు, చెన్నమల్లు నీనములు, 
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ఇయ్యుంబడు : "ద్వ, న. కి. (ఇయ్యన్ + పడు.) 

ఈయవలసియుండు. ముల్లు. 2 ఆ. 
ఇయ్యకొను : ద్భ. న కి. (ఇయ్య 4-కొన్ఫు ఈయకొను, 

సమ్మతించు. భార. విరా. ఏ ఆ, 
అ. (కి. అంగీకరించు. భార. ఆది. 4 ఆ. 

వీరా. 5 ఆ, 
ఇయ్య కొలుపు : ద్వ. న. కి. (ఇయ్యకాను. భా. యి ఒప్పించు, 

భార. ఉద్యో. 1 ఆ. దశ. ఏ ఆ. 
nut ౧వ వష 6 

జ ఇయ్య సెయు ; నె. అ. కి. (ఇయ్య - చేయు) నమ్మాతించు. 
రాజశేఖరవిలానము. సి ఆ. 

ఇరకటవడు : 
గ న చే. అ. (క్. ఇబ్బ౦దిపడు, నందిగములోపడు. ఇరకాటవడు : దిగాననలో థి ణి సందిగావనలోంబడ్దు. ఇరకాటముతోవడు; | "ధి ధ్ యుడు. 
ఇరవందు : దే. అ, కి. (ఇరవు + అందు) ఇరవొందు, ఒస్పారు 

భాగ. 10న్కం. పూ. 49౪. 

డే. అ. (కి. నెలకొను,ఉండు. విప్ర.2ఆ.నై వ.1ఆ. 
ఇరవారు : చే. అ. కి. (ఇరవు + ఆరు స్థిరపడు. భా.రా.సుం. 

: చే. అ. &. (ఇరవు + కొను 
1. నెలపొను, ఉండు. పాండు. 1. ఆ. 

2, స్థిరపడు. రాము, రా. 

౮. పొడము, జనించు, _శతాం, 4 ఆ 
స. కీ. ఆక్రమించు. పాండు. 5. ఆ. 

ఇరవుకొలుపు : చే, న. కై. (ఇరవుకొను ధా. ED 

1. నెలకొలువు రసిక, 6. ఆ, 

బీ. నిలుపు 

కురవుకొల్పు : చే, న. (కి. ఇరవుకొలుపు (నిలువు చంద్ర. 2 ఆ. 



ఇననుపడు రక్త 

ఇరవుపడు ; ద్య, అ. క. (ఇరవు +పక్షు) 
1. ఇరవుకొను 

5 భిల్లు భొగ 5. స్క_౦. 1 ఆ, ఇరవుసజచు : దం. న కి. నటీ. ఛా. మేం 

(పత్యీ.౦చు, నిలుపు. పాండు. ర్ ఆ. ఇరవేదు ; చే. అ. డీ. స్థానము లేకబోవు 
ఇరవొందు దే, అ. డీ. (ఆరవు +ఒందు) 

l. నెలకొను, వసించు, భాగ.6న్క_ం౦ 
2, సంపా ప్పమగు, కలుగు 

ఉ. హారి 4 ఆ 

ల. పొలుపారు ఒప్పు. నరనభూపా. 

1, ఆ. అరికించు , i 
ఇజికించు : | చేస్న 1. మధ్యలో క ష్టముమిాందస్థానముకల్పించు, 

2 సందున అదుము. 

ఇరిమిరిమిచూచు: జే. అ. (కి. మిక్కి_లి భయపడిచూ చ 
ద ఇరియించు స. కి (ఇరియు ధా పే.) 

1 చుట్టు దశ, 11. ఆ 
2 భన్మముచేయు. ఉద్బటా, ఏ ఆ 

"దే. అ 

చే. అ. శీ ప్రమకోపడు 
ఇరుముకొను; చే. అ. క. మటుగువడు. భా. రా, యు, కాం. 

దే అ. కి. (ఆలు 4.కొన్ఫు 
1. చీకటి క్రమ్ను, భయముగెలుస్తు 

స్యా, వీది, 12, 
2, దటముగా అల్లుకొను, ఆము. 5ఆ. ఇర్లుగొను ; చే, అ. (కి, ఇకలుఫొను, చీకటి (కమ్ము. కు, ఏ ఆ. 
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ఇతీంచు, ఇజీయించు: చే. న. డై. నొక్కిపల్టు. పద్మ. వు. 10 ఆ. 

ఇతీకించు : "దే. న. క్రి, కముడంజోయు. ఆము. 4 ఆ, స్వా-*అ. 

ఇ జీకికొను దే. అ, (క్రి. తేగులుకొను 

ఇజీకిపట్టు చే న. కి. బాహుబంధమున గట్టిగాపట్టుకొను 

ఇతీయించు: చే. న, శ్రీ. ఇజీయు ఛా. (పే. 

1. బిగించు కాళీ, 4, అ. 

౨. నఇియింప చేయు 

ఇతీ యు బే. అ, (క్రి. 1. బిగియు నె. 4. ఆ 

౨. అధికవుగు ద్వి. హరి. పూ 

స్మ నలగు నర. 

స కి. చేర్చు, కదియ చేయు 

విన. శకుం. ఏ ఆ. 

వృజుక్రు ; చే, అ. క్ర. 1. కొంచెప్పుకావున నణగు. అచ్చ. 

సుం. కాం. 

2, రంటినందునచికి, అదుముడుపడు. 

నలగు. హరి. ఉతర. 6. ఆ, 

(మే ఇటజికించు. భార.2,అ.నిర్వ.?ఆ 

3. రెంటిసందున బెట్టి నొక్కు 

వారి. పూ. 5. ఆ. 

ఇట్టింకులింకించు, చే. న, (శ్రి. భయపెట్టు. భీను. సు. 2 ఆ. 

ఇజ్దంక లింకు : చే, అ, శీ. (ఇల్లింకులు + ఇంకు) 

1. మిక్కిలి శుష్మి_౦0చు. అము.4 ఆ. 

2. భయపడు, బెదరు 

ఏ, నశించు థీ. 8. ఆ 

ఇల్లీ ంకులుచేయు: చే. స. |కే నకింపంజేయు, పోగొట్టు నె. 7. ఆ, (wo 



ఇలకజుచు 

ఇలకణచు : 

(5 G 
స గ 

లు O ర 

#9 8 eg 
౬ 

నం. 

రల కింక జి ట్ల 

3G 30 3G 3G 3G 3G GC 
| KT | Uo 22 O ర్త 

ఇవముకాను. 

a6 

చే. న. శ్రీ. ఈలకజుచు, పండు బిగించు. 
Mm 

ఆము, 5. ఆ. 

న. క్ర. బిగయుట్టు భా. రా. యు, 702 

చేల కంటుకొనిపోన్ర, నుష్కి0చు 

దే, న. (కే విప్పు. వెజుచు. వరా. పు. 10. ఆ, 

దే. అ, (కి. ఏలుగు. చచ్చు. భార, శల్య. | 

చే. అ. క్రి. నీలుగు. 

డే. అ. కి. ఇలకజచు. భా. రా, యు. 599 

చే. అ. క్రి. కాకట్టుపోవు. 

- ఇల్ల డగానుంచు. భార. విరా.2 ఆ. 
| 

నం 

స. (క్రి. ఇల్ల డగానిడు. కానీ. 4 ఆ. వ్మిక.7ఆ. 

. బిల్ల “క మునకు నచ్చు ( "తెలం. -) 

ఇంటికి సంపూర్ణ న్లోధ కల్పించు. 

“ఇలునిండు నె దున. ? 

డే. అ. (కె. వై ధన్యమునందు. 

ద్వ- అ. (కి. చల్చనగు. కవికర. 3 ఆ. 
౯ 

ద్య. అ. కి. (ఇనక + కొళించు) 

1. చలనగు. దశా. 7అ. 1 ఆ. 

2. గడకట్టు. వార. 4 ఆ. 
ద్వ. ఆ. కి. 1. ఫోంకఆలుపోవు. కాలీ. 6 ఆ. 

౨. చలిచే బాధపడు. పాండు. 4 ఆ. 

చే. 

చే. 

చే. న్యాసముగా నుంచు. 

చే. అ 

చే. 

ఇవముగొను-ఇవముకొను: చే.అ. క్రీ. 1. తడియు, నాను. కళా. 4 ఆ. 

ఇవిరించు : 

ఇవురబాజు : 

9. "బేవువే నిండు. యయా. 1 ఆ. 

చే. అ, కి. చిగిరించు, ఎజ్టనగు (శ.ర. 

చే. అ. కి. ఇంకు. భార. (దో. 2 ఆ. 
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ఇవురముచూపు (తెలం) : జే. న. (క్రి. 1. ఉపాయము చెప్పు, 
ఇవురముచెప్పు (తల: గ 2, కార్యదతుత మూపు, 

ఇవరమచయు: 1 కి. పొదుప్రుగాచేయు. 

ఇవురు : చే, క్రి ఇగురు. 

ఇవురొతు: "దే. oa వెడయాపు. వే. పంచ, 
ఇవుల్సు ; | 
ఇవులుచు ; చే. అ. క్రి. శుషి_ం౦చు, 
ఇగులుచు : | 
ఇషారాచేయు (తెలం) : అన్య దే. అ. కి. సంజ్ఞ చేయు, 
ఇసడిలు దే. అ. కి. ఈనడిల్టు (విసుగు. భా.రా. ఆర. 2ఆ. 
ఇసిడింతలువారు : జే. అ. శీ. అదకు, చలించు. 

ఇసిరింతలువారు ; చే. అ. (కి. (ఇసిరింతలు + పొజు; చలించు, 
అవరు, విక్ర. రఆ. వార. క ఆ, 

ఇసీ యను- ఇసిరోయను; డే. అ. (కి. రోతను నూచించు. 
ఇస . (కి. భాధను సూచించు, 

క 1. పరిహసించు. 

2. ఎదుటివారిని తేలికగా భావించి 

ఎయు: చే. అ 

ఏను ౩ చే. న 



ఈ 

ఈం|డము సేయు; దే. స, (కి. (ఈం|డము + చేయు.) 

పీడించు, బాధించు. భాగ. 8 స్క౦. 
ఈం|డవడు ; చే. న. (కి. 1. వెంబడీంచు. 

౨. ఒకడు లాగుచుండగా ఈడీగలంబడు 
ఈం|డించు ; దే. న. (కి. ఈం డముసేయు. కాళ, 4 ఆ. 
ఈ(కు ; చే, అ. (కీ. ఇంకు (శ, ర. డ్రా ఇంకు 
ఈ6గలుగ్సు : జే, న క్రీ. ఈయగలుగు (కు. నం 
ఈ6గు : చే. న [కి 1 పోగొట్టు భార. ఆది. 2 ఆ. 

2. తీర్పు. భార. ఉద్యో. 2 ఆ. 
ల. తొలగించుపొను. 

భాగ. 10 నం. ఉ. 290. 
" అ. (కి. 1. 'వొచ్చు, పాండు. 1 ఆ, 

2. డాశస. ఆ. హార. 9 ఆ, 

రం. రా. యు. శీక్గి. 
(ఈగ, ఇగ్లు. "అని శ. ర) 

ఏ. పతీకారముసేయు. భాగ.6 న్క_ం౦. 
4. తొల, భాగ, నిన. 5 దూరు. 

ఈచ(బోవు ; చే. అ శ్రీ. రోగాదులవలన కాల్చేశులు సన్న గిలు. 
ఈ6జాలు: దే. అ. క్రి. ఇచ్చుటకు నమర్థమగు, (కు. నం.) గ్ 4 eg ol (8 

(ne (ఈత + కొట్టు) ఈదు (శ. ర 
ఈంతేలుకోటు, (వాం) 

వ 

॥ (ఈదు 4 ఆకు) ఈందులాడు. న. శ, 
(స కమగు అని భావము.) 

[1 గ్ ఫ్ర Dh @ (pe 
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ఈయ ; చే. అ. (కి. ఈందులాడు. నిర్వ. 5 ఆ. 

ం (కిం (ఈంది నదిమొ॥!వానిని దాటు.) 

నిరం. 4 ఆ. భార. ఉద్యో. 2 ఆ. 
ఈ(దులాడు: - చే. అ. (కి. (ఈందులు + ఆడు) 

౭ 

1. ఈందు. దస్త్నొ సీ, ఆ. 

(5 ది 2, _వెలాడు. స్వా. 4. ఆ. 

ఈ6బడు : ద్వ. అ. క్రి. (ఈన్ + పడు ఈయంబడు. 

ఛాగ. 5 స్క-౦0. ఐ ఆ, 

ఈ6దూను ; చే. న. కి. ఇచ్చుటకు (ప్రయత్నించు. కు. నం. 

ఈకొను : ద్వ. న. క్ర. ఈయకొను, అంగీకరించు. 

రాభా. 1 ఆ, 

ఈకించు : నం. న. (క్రి, 1. చూచు కాలీ, 7 ఆ 
2. ఆలోచించు. ఉద్భటా. 1 ఆ, 

ఈచవడు : ద్య. అ. డీ. (ఈచ పడు 

1. వంకరయగు. పాండు. 4 ఆ, 

౨. ఈచవోవు,శ కి హీనమె పలుచబడు 
ఈచవోవు ; దే. అ. కి. (ఈచ+ పోవు. 

] సన్న గిల్లు. ఉ. వారి.2 ఆ 

2. న్యర్థనుగు. సీని. కీ, 359 

ఈచు ; చే. అ. క. (పాడిపసులపాలు నటు 
A) 

' ఎండిపోవు. (శ. ర 

ఈచుకపోవు-ఈచకపోవు: చే. అ. శ్రీ. పశువులు గర్భభారణశ క్రి ని 
పోగొట్టుకొను. 

ఈచదుకొనిసోవు-ఈచుకపోవు: చే. అ, కి. (నెలలు నిండక పూర్వే 

పశువుల గర్భము చెడు, వా.) 

ఉమ్మగిలు, 
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ఈటార్సు : చే. న. క్రి. (ఈటాబు. ధా. (పే) తడిపోగొట్లు, 

హార. 2 ఆ. 

ఈటాయణు ; దే. అ. కి. (ఈటు-ఆబు) ఎండు, తడిపోవు. 

పిన. ఛరుం. న ఆ. 

అన్న ముడికిన తమవాత మైన చమ్మ 

"లేకుండ నుండు. 

ఈటువోవు : చే. అ. శ్రి. (ఈటు + పోవు. 
1. విటింబోనవు, న్యర్గరుగు. (శ. ర 

ఈడగు : జే. అ. క్ర. సమానమగు, సాటినచ్చు. 

ఈడ(6బడు : ద్య. ఆ. (కి. (ఈడన్ “+ పడు) "నెనుక బడు. 

(పొంతనడు. హార. 7 ఆ. 

ఈడ(టబోవు; చే. అ. (శ్రి. (ఈడన్ పోవు వెనుకందీయు. 

నిర్వ. 4 ఆ. భార. విరా. శ ఆ. 5 ఆ. 

ఈడవిడుచు: చే. న. కి. (ఈడ “ విడుచు) దిగవిడుచు. 

జాజువిడు-చు, భారం అశ్వ. 1 ఆ. 

కు. సం. 7 ఆ. 

ఉపేశుసేయు. 

ఈడాడు : చే. స. (క్రి. (ఈడు 4 ఆదు) కవియు, మారొ_ను. 
రం. రా. ఆర. 181 ప్ప. 

ఈడిగి లంబడు ; (కు అ. కి. (ఈడిగిలన్ +పడు). 

ఈడిల(బడు : 1. వెలికిలంబడు. నిరం. 6 ఆ. 
fy 7 యో 

2. (ఛయాదులచే ముందుకురానని 

చదికిలయబడు) (పభా. ద్ ఆ, 

శ, న్ర క్తి కీానముగు, 
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ఈడిగిలు : దే. అ. కిం ఈడిగిలయడు, చదికిలయబడు. 

ప్రభా. 8 ఆ. జె. 2. అ. 

(రూ) ఈడిగిల్లు- ఈడిగిలు, పట్టి (పాకులాడు 

_పోనవెతొకోొ (పాణములు నేననింక 

ఈ "వేడుకలు మూడ దీడిగిలైెడునా? 

ఎంతకు నోర్చితి నెన్యారి నిట్లు 

కాంతుల చెడంబాపి గాసి? బెట్టితినా! 

క. న, రా. సుం. 2074 

ఈ డించు : దే, అ. కి. వేడిమి ఎక్కునయగు. 

ఈడు: డే. అ. శ్ర. 1. సాంగు (శరం) 

2. జాబు (మా. ఈడవిడుచు.) 

(ఈడిక, ఈడుచు శబ్దములకు ధాతు 

(పకృతి) 

స, (క్. వీదుకు. భాగ. 10 స్క-౦. పూ. 966 

ఈడుకుదురు ; చే. అ. (క్రి. నధూనరులకు వయస్సునందు పొందిక 
కుదురు, 

_ శఈడుచు : దే. న డి (ఈడు భా. య 

ఈడ్సు ; తిగుచు, లాగు, ఉ. రా.2 ఆ, 

ఈడుజోడగు ; చే. అ. [కి. పెండ్లి కొనలసిన యునతీయునకులక్రు 
నయస్సు సరిపడు. 

ఈడువచ్చు : చే. అ. కి. (ఈడు £+వచ్చు. 

1. సమానమగు. కాళ. 1 ఆ, 

బి రజస్యులయగు; రజన్వల కానుండు. 

వ్యన. ఆమె యీోడువచ్చిన వ పిల్ల. ఇంకను 

పెండ్లి కాలేదు. 

ఈడుసేయు : చే. న, కి. (ఈడు + చేయు) పోల్చు, కవిక, 3 ఆ, 
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చే, న. [కిం (ఈడేరు ధా. వేం 

1. ఈచేజం. చేయు, సిద్ధింప చేయు. 

2. కాపోడు; (వోచు. సా. ఆ. 

ఈడెర్చుకొను. చే, అ. కి. (ఈజేక్చు +కొను. స్వార్ధమున). 

తీంచు ; టీ, ఈం 

ఈ డేయు క 

ఈ డేలుచు : 

ఈడిల(బడు వె 

ఈడిలు 4 
(nN 

ఈడ్చి చెప్పు : 

ఈడిచదువు: 

కార్యసిద్ధి మొనరించుకోను, సిద్ధింప 

'జసెకొను. . రావూ. 7 ఆ. 

న, (కిం (ఈ డేటు థా. మేం) 

సిద్ధింప ఇయు, అపనయించు 

1 

విన. శకంం. 4 ఆ. 

చే. అ. (కిం (ఈడు + ఏజ్యూ, 

1. సిదిరచు. నరా. 7 ఆః 

2 నహేలకుగు. కళా. 2 ఆ- 

న. సాంతమగ. మలభూ. సీకి. 71. 

4. నెగ్గు. ' ఉ. రా. ఆ, 
5, నరిలు, సా. సీ ఆ. 

షా 
| 

6, రజవ్యలయగు, నూనననతియ?స. 

య. గ ఆ, 

చే. న. కి. (ఈడేజు ధా. డే 

1. |బోచు, కాపాడు. వేం. పంచ. 1ఆ. 

లిం సిద్ధింపం జేయు (చూ. ఈ జెర్చు.) 

-జీ. అ. (కం ఈడేీగిలంబడు. చెన్న. 2 ఆ. 

చే. అ. Er ఈడీగిలు, (చమూ, ఈడిల(యబడు.) 

దే. అ. [కి 1. సోగదీయు. 

౨. (పయల్నీ ౦చి సమకూర్చు. 

ఈడ్చు-ఈడుచు “దే న. కి. ( తెలం) దువ్వి ఈర్పులుతీయు. 

భోర. ఉద్యో. ఏ ఆ. 



ఈడ్వడు . 

ఈద్చడు : 

రకత లాతలగు : 

ఈతలేయు : 

ఈదరగొటు 
[యు 

ఈదాడు : 

శఃసికొను ; 

ఈను : 

ఈగెకటు : 
టి 

ఈనలుతీయు ; 

ఈయకొను : 

10% ఈయ నేర్పు 

ద్వ. అ. (క్రి. (ఈడ్వన్ 4పడు) లాగంబడు. 
భార. విరా. 1 ఆ. 

ద్వ. అ. కి. (ఈడు +పడుు సాటియగు. 

ఆము. 1ఆ, 

దే. అ. (కిం (ఈతల శీ ఆవల + అగు.) 

1. తొటువమూజుగు. 

2, ఆలన్యమగు, న్యన. నను నచ్చుట 

కొంచె మోతలాత లగును. 

వరా. 11 ఆ. 

దే. అ. కి. సశువుల గర్భ ముపోవు (రా.స్ర్రీ 

దే. అ. శ. చల గాలిగాటు. 
౧ రు 

దే. అ. (కి. ఈదు. 

చే, అ. డ- ఉద్భవించు. 

దే, అ. కి. పశ్వానులు (పసఏందు. 

భార. శాం. 4 ఆ. 

న. డి. 1. కలిగించు. స్యా. 1 ఆ. 

౨. నెలునరిం-చు, అము, 7 ఆ. 

ఏ. నెబివేర్సు. భాగ. 8 స్కం. 

శీ. ఈయననుట. (కుం. నం. 

(ఇచ్చు థాతువుపై నుజ్యుంతరూపము- 

ఈ ఆదేశము.) 

చే. అ. [కి. ముదురు, 

చే. న. కి. దోపోడాటనచేయు. 
జీ యం 

అ. కి. ఇచ్చుటకు సమర్థమగు. (కు. సం.) 

ద్య స. క్రీ. (ఈయ +కొెన్ఫు ఇయ్యకొను, 

అంగీకరించు, దశా. 2 ఆ, 

డే. న. E డానముచేయ చేర్చు. బాం వొ, 
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ఈరంగమాడు : జ్ ఇ ఇ క 
ఏరంగమాడు: (రూ ॥ . అ. é చిందులు. తొక గా * 

ఈరములువటు: చే, అ. శ. (ఈరములు + పట్టు 
ర్ యట 

పొడలచాటున దాగియుండు, 

చాటనానులంగొట్టి ధనాదుల నపహా 

రించు. భాగ. 6 స్క. 

ఈరసపడు వె. అ. కి. (ఈరనము + పడు.) 

అసూయ చెందు, ఓర్భలేక పోను. 

కాలీ. 4 ఆ, 

ఈరసమాడు ద్య. న. కి. (ఈరసము + ఆడు) తిరన్క_రించు, 

తో ల్సి రాజను. నరావా. 11 ఆ, 

ఈరస మెళ్తు ద్య. అ, (కి. అసూయప డు, ఈర్యాగస్తుడగు. 

భార, ఉద్యో. ఏ ఆ. 

ఈర సించు వె. అ. కి 1. ఈర పడు, అనసూయ చెందు. 
0 oo 

నే, ర. 

2. ద్వేవీంచు. పగగాను. (శర) 

త్రి. కంచు. కుఫితుడగు. 

ఈరికలీను చే. అ. కి. ఈరిక లెత్తు. కాళిందీ. 1 ఆ. 

ఈరికలెతు చే. అ. కి. (ఈరికలు + ఎత్తు 

అంకురించు, మొలశెతు. 

భాగ, ఏ స్క_౦. నిజ, 2 ఆ, 

ఈరు ద్, GE. 'వెం్యడుక లుదువ్వు, ఈళ్ళు కుక్కు... 

ఈరుచు . దే. స. క్రి. దువ్యెనతో ఈళ్ళను ఈర్చు. 
ఈము -- చెను గుడ్లు. 

ఈర్పు : చే. న. క్రి. ఈరుచు (శరం) 



ఈలుగు : 

ఈలలు ; 
౧ 

ఈల్సువడు : 

ఈలువుగొను : 

ఈవలవల సేయు: 

ఈవలావలగు : 

ఈవలావ లపడు: 

ఈనడచేయు : 

జే. 

+ © 

_ © 

ఇ” 
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. (కం (ఈరెలుంగు పడు) గదదక౦ంళుండగు, 
ల ఇ) 

హీనన్యరు డగు. హర. 2 ఆ, 

కి. (ఈల +క అచు ఇలకణజుచు. 

(పాణములు బిగపట్టు. భార.కర్ల .2ఆ. 

భార. (దో. 2 ఆ. భా. రా. యు. 996. 

(ఈలగణ చుకొొని-ము ది. -ఈలుగ అచు 

కొని పా ఠాంతరము.) 

(క. సీలుగు, చచ్చు. భార. కర్ణ. 2 ఆ, 

పజ్బంభించు, ఈల్లు (రూ 

. శ. ఈలుగు, భార. భిహ్మ. ౨ ఆ. 

“శ్రీ. నిన్సత్తునపాందు. 

. స. శ్రీ. (ఈలువు +కొను మానముచెజుచు, 

రమించు. శుక. ౨ ఆ, 

ఈలున్ర చెబును. 

“కీ. (ఈనల 4 అవల + చేయు) 

తల[కిందువేయు. భా.రా.యు. 26సి 

. శ్రి. తల్మక్రిందులగు, భా, శా. యు. 18319 

. G. L నంకటపడు. 

2. కలతపడు, 

ఏ. వమియు తోచక తిరుగు. 

నీ. (ఈనడము + చేయు 

ఈనడించు, నిరసించు. కాళింది. 2 ఆ. 
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ఈసడించు : చే. అ. కి. విరోధించు, పగగొను. వసు. 4 ఆ, 

స. కి. 1. దూజు; నిందించు. కళా ఏ ఆ, 

౨. నిరసించు, తక్కు వపజిచు. నరన, 1ఆ 
ఏ. రోతలయొను, అనహి్యించుకొను. 

పొంణచా. ఏ ఆ, 

ఈసుమను : చే. న. కి. సీరనము కలిగించు ( తెలం). 

ఈసురోమను : చే. అ. (కి. నీరసించు. 

ఈ సువడు ; వై. అ. (క్రి. (ఈసు [పడు నిందనొందు, 

దూఅునడు. వినరా. స ఆ, 

అసూయపడు. 

ఈ సెక్కు : చే. న. క్రి. కోపగించు. నృ. వు, 1ఆ. 



ఉం కక్కు : 

ఉంగిడిగొను : 

ళల 

6౫ 

2. 

దే, అ. క. మ. 

3 

4 

దీ ఆ, డి. 1 

2 

యత్ని ౦ దు,కడగు. విజ. 2 ఆ, 

సిద్ధమగు. సిద్ధముగా నుండు. 

భార. సౌ. 1. ఆ. 

. ఆరంఫించు, ముదలిడు. 

భార. విరా. ల ఆ. 

. తొంచు, కుప్పించు. ఆము. 1 ఆ. 

_ భయపడు, దనొ. 4 ఆ, 

. నలయనగొటిన సె కెగయు, 
6 ౬ 

ఉ. వారి. 4 ఆ, 

చే, న, డీ (స్వయంనరాదుల యందు పణముగా 

జేయు, 

: డే. స, శ. కానుకసేయు. 

చే. అ, శ. జంకు; నెనుదీయు. విజ్ఞా. పొ, 107. 
స 

అ. క. (ఉంగిడ్ + కొను ఉంగిడివచ్చు. 

కానీ, ౨ ఆ, 

(ఉంగిడి-నొడ్త కు నచ్చువ్యాధి) 

జీ, స. (కి. 1. కూర్పుండ జేయు. విక. 1 ఆ, 

2, 

స, 

స్థాపించు, కట్లు. నసు. 1 ఆ, 

అలంకరించు, ధరింప చేయు. 

వసు. నీ ఆ. 

4. నియమించు, వర్చ్పాటు చేయు. 

నసు. 6 ఆ, 



ఉంచు 108 - 

ఉంచు : ర్. తొకట్టిడు, న్యాసముచేయు. 

ఆము. 1 ఆ, 

6. ఒక -నోట బొట్టు. 

ఉంచుకొను ; దే. న, డీ (ఉందు కొను. 

1. ఉండునట్లు చేసికొను. 

9, (వశ్యాదుల నశమునంబెటుఫొను. 
న, 

ఉండ6గటు ; చే. అ. కి. (ఉండ + కట్టు ఉండలుండలుగా నగు. 
లు వ 

ఉండు . డే. అ. (కీ. దీనికి ఉందురు, ఉండు, ఉంటిమి 

ఉన్నను, ఉన్నది, ఉన్న, ఉన్న 

మున్నగు గభూూపములు సిద్ధించును. 

1. స్థితమగు. భార. ఆది. 7 ఆ. 

ల. వర్తిల్లు. భార. ఆది. 5 ఆ. 

ఏ. వసించు. విక. 2 ఆ. 

4. చేపఏిం-చు. భార. అది. 221 

ర్. నిలుచు. పారి. 1 ఆ. 

6. ఊరకుండు. భార. ఆది. ర ఆ. 

7. శేపించు. నై. 4 అ. 

రి ఆ ధాతుజన్యములగు అన్యయనులకు 

గొన్నిపట్ల నన్నుప్రయు క్తములగును 

విక్ర. 3 ఆ. 

ఆయురభ్యు దయముల పాందియుండు. 

రి. తుమున్న ౦తముల కన్నుప్రయు క్ర 

మయి మయమొకొ్కా-క టప్పుడు భవిమ్య 

దర్ధమును సూచించును. 

మహా శొ హారము గవడింపనున్నా డు. 

హార. 2 ఆ. 
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ఉండుకొను : 

ఉక్కడగించు : 

ఉక_డ(గు 

ఉక్కడంచు : 

ఉక్కణంగు: 

ఉక్కణ6చు : 

౭ 

Dl. a 

a 

109 ఉక్కపోయు 

10. తుమున్న ౦తముల కన్నుపయు కమె 
ఎలి Qo 

రమొకొ్క_క,-ప్ఫుడు 'సిద్ధమగు? 

మున్నగు నరముల నిచ్చును. A” థి న 
-తానుభుజియింప నుండి యా సక 

నతిధథి కిచ్చె. భార. అశం. 4 ఆ. 
ఎ 

౨. వాందు. భాగ. 10 నృంం, 

కి (ఉండు + కొను. స్వార్థయున) ఉండు. 

సలిందీ. ౨ ఆ. 

స. శ్రీ. (ఉక్కడదు ధా. హే.) 
1. నిన్సత ముచేయు. 

. వి. వధించు, చంపు. 

ఏ. నాశనమువేయు యు (చూ. ఉక్క_డంయి 

FE (ఉక్కు + అడం) నిస్సృత్వమగు, 

బలహీనమగు. భార. నభా. 1 ఆ. 

ం కై. (ఉక్క_డంగు థా. రే) 

1. ఉక్క_డగించు, నిన్సతే(ము చేయు. 

ఏ, చంపు. మూర్క_౦. 6 ఆ. 

శ. నాశనముచేయు. భాగ. ౪ న్మ౦. $9 

అ. కి. ఉక్కడంగు (చూ. ఉక్క_ణంచు.) 

. Er (ఉక్క_ణయు ఛా. వేగ చంపు, 

వధించు. రుక్నాం. స్ ఆ 

న. (కి. ఉక్క_్ణణంచు. ని, స. 1 ౪. 

డే. అ. శ్రీ. గాలియాడక శరీరము తపించు, 

ద్య. అ. కి. ఎండకాలమున  గాలివేక చేవాము 

తపించు. 

ద్వ. అ. డీ. (ఉక్క + పోయు) ఉక్క పెట్టు. 
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ఉక బట్టు : నె. న. క్ర. 1. ఊపిగాడకుండ మూయు. 

ల విడిచిపెట్టు, మాను, కాళ. స్ ఆ. 

ఊక) ; జే. అ. శి. (ఉక్కు. + అబు) 

" 1. ఉక్క డయు, దుర్చలవుగు, 

భార, ఆర. 4 ఆ. 

2, దైన్యమందు, అధ ర్యపడు. 

భార, ఉద్యో. స్ ఆ, 

ఏ. బెదరు, భయపడు... 
భార. విరా. 5 ఆ. 

ఉక్కళించు? జే. స. కి. పచ్చిపసిమి పోవునట్లు గిన్నె లోవేచు. 
ఉక సల్లు చే. అ. క్రి. పగులు. 
ఉక్కాడు చే. అ. క్రి. (ఉక్కు ఆడు పగగొను, విరోధించు 

ం. భార. శాం. ఏ ఆ. 

ఉక్కించు: చే. స. [కి తొక్కు. . . భాగ. కీ స్మ. 

2 పరితపింప జేయు. 

ఉకి)_ పోవు; చే. అ. కి. చెముటవలన బాధపడు. 
, 
రా 

ఉక్కి_రిబికి,_రియగు: చే. అ. శ. నంకో మందు. 

ఉక్మూ_మడ6ంగు; చే. అ. కి. (ఉక్కు. + మడంగు 

1. ఉక్కు చెడు. భార. విరా. 5 ఆ, 

బి చచ్చు. (మా. ఉక్కు_మడయయ 

ఉక్కు_చెడంజేయు, చంపు. 

భార. ఉద్యో. 4 ఆ. 

ఉక్కు_మీగులు: చే.అ. క్రి. (ఉక్కు మిగులు 1. బలమును కనబజుచు 
2. పరాక్రమము నెజవు. 

ఏ. (పబలు, అతిశయించు. భార .భీష్య.1ఆ. 

ఉక్కుమిణు; చే. అ. కి. (ఈక్కు- మిజు) (ప్రబలుడగు. 
భాగ. 6 స్క_౦. ఉ.రా. ౪ ఆ. 
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౧ 

ఉక్కు మెణజయు: చే. అ. కి. శెఠ్యమును (ప్రదర్శించు. 

ఉక్కు_మోటణబు. భా.రా. ఆర. 1ఆ. 

పరం “దోష పడు: చే. అ. డీ. అసమర్థ నుగా కోోపప డు. ఉకు) 

ఉక్కువడు; ద్య. అ. కి. (ఉక్కు +పడు.) 

1. దుర్చలుంయగు, హార. 6 ఆ, 

(ఉక్కిానడు ముది.) 

2. దైన్యమందు. హార. 6 ఆ, 

(ఆకె కెనడి ముది. 

ఉక్కాక్కు. వ... చే. అ. క్రి (ఉక్కు+ ఎక్కు) బలివ్షనుగు, 
కాళ. 4 ఆ. 

లుకొను ; చీ. న. కి. ఆచ్చాదిం చు, క్రమ్ముకొను. 

__పోజులుతీర్సి కదలి 

రుగాంశుపదభూళి యుకోో_లుకొ నంగ. 

క. వ. రా, యు. కాం, 

ఉగక్రోషవడు ; చే. అ. కి. (రహ +రోవ ము రోపొతిశయమును 
కందు. 

ఉగియు ; జీ. అ, క ఉరియు, (సవించు. పండితొ. మహివు, 
1 ై అ నా న (71 , జ ఉగ గట్టు ; దే. న. (కః (ఆగక కట్టు బిగించు. వి. ప్ర. ఆ. 

ఉగ 6బటు : చే. అ, కి. అన్న పానాదులుచేయక , కార్యసాధనకు 
NN (అ) 

జెదరించు, 

బిగబట్టు (రూ ఉక గాబట్టు. 

ఉగడించు ; నె. అ. కి. శవించు. గలుగల్టు మను. 
ra వ ది మ్ 

“బంగకుటఐదియ లుగ్గడింపగన్ , 

పాండు, 2 ఆ, 

స. కి, (పక కంచు, వెలీప్రుచ్చు. 

భార. ఏరా. 1 ఆ. 

2 నచించు, చెప్పు. కూరి, ఉ. 2 ఆ. 



ఉగడించు 
Q 

ఉగడించు : 
౧ 

ఉగముకటు ; 
౧ ట్ 

ఉగళించు : 
a 

ఉగయు : 
౧ 

ఉగులువోలు : 
fy 

న] 

టు: (తలం) డే, న 
6 
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స్ నర్మించు, కొబిమయూడు. 
ల 

భాగ. లి స్క_౦. భార. ఉద్యో. స్ ఆ 

4. ఉచ్చరించు, పఠిం-చు. 

చంది. 6 ఆ, నైప. 4 ఆ. 

గ్, (ంథాదులు రచించు. (వాయు. 

ఉద్భ. 1 ఆ. 

, ఇంబు మొదలగునాని మూలికులికితో 

(తాడుగట్లి ఇ కిద్సి, ఉగ్గమున లెచేయు 
6) ౬. 

నాలుగుమూలలు భద్రముగా సమ 

కూర్చు. 

ం నట్టువుండు ఫొలివించు. (శ,ర.) 

తద్ధిత్తాది శబములను "తాళౌెనుసార 

ముగ పలుకు. 

. 1. కొగిలించు. గంధ. 1 ఆ. 

2. పెంచు, సెరిగించు. అప్ప. 4 ఆ. 

Ee (ఉగ్గు అణు) 

1. ముడుతలులేక స్నిగ్భమైయుండు. 

౨. విసవులేకపోవు. 

స. క్రి. నేంయనేయునపుడు పడుగుపెకలవోగులను 

చేర్చు. (శ.ర.) 

ం (క్రీ. 1. పసి పిల్ల లకు బియ్యము వేయించి 

ము తగా నండి అన్నముపెట్టు. 

9, ప సిపిల్ల లకు ఆముదములో చను 

చాలు కలికి పిపెట్టు. 

జే. అ. క. (నూలుపోగు మెలినడు (శే.ర.) 



ఉగువడు ; ద్వ. అ, 
గి 

ఉచ్చపోయు : దం. అ, 

ఉచ్చరించు ం నం. న. 

గై ఉచ్చరియించు ; నం. 

అ 

ఉచ్చాటన చేయు ఏనం, న, 

ఉచ్చాటనము సేయు; నం, 

ఉచ్చాటించు; నం. న. కి. 

ఉచ్చిపోవు : చే. నం 
ఉచ్చి వెడలు : 

ఉచ్చు: చే. అ. 

113 ఉచ్చు 

శీ. (ఉగ్గు + పడు) 

1. శీణించు, చెడు. కరు. 1 ఆ, 

2. ముడులేపడు. కపిక.5 ఆ. (శ.ర. ప్రొ 

(తగ్పుపడి. ముది. ) 

డి. మూ కవిరర్ణనము'చేయు. 

(కి. i. వాకుచ్చు, చెప్పు. 

లి, 
స్, 

పలుకు. 

రచించు. చంద. ఏ. 1 ఆ. 

డి. ఒనరించు, చేయు. (నీ.రం.మా. 2 ఆ. 

ం (క్. కదలు, 

(కి. వెళ్ళన్ టు. 

న. [కి సుల గించు 
na 

వేళ్ళతో పెల్లగించు. వారి. పూ, 6 ఆ. 

కై. భేదించుకొ నివోవు, 

క్ర. 1. వెలువడు, బయటకువచ్చు. 

భార, భమ్మ. స ఆ. భార. మూ, 8%. 

2. అంకురించు, మొలచు. 

వరాహా. 6 ఆ. 

+ నొచ్చుళొను-- సుయోధనుని 

యుల ౦ బుచ్చివో నాడుమో. 

భార. ఉద్యో. 97. 

. ఛేదించు, చీలుచు. 

స్యా. 4 ఆ, భార. విరా. 5 ఆ. 

+ నాంటు,గుచ్చుకొను. ఉ.రా, 4 ఆ. 

3 విడుచు, వెలునణజచు. శినలీ.2 ఆ, 
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చే, న. క్రి. 1. జంతువులను చంపుటకై వలలు 
మున్నగునవి పన్ను. 

౨. పడనొట యత్ని౦చు. 
రం 

ఉచ్చు వేయు(ర్ఫూఉచ్చులు వేయు: జే. సకి, 1. ఉపులలో బంధించు. 

ఉచుకరించు : 

ఉచ్చేదించు : 

ఉజిగించు : 
జ 

ఉజ్జిగింపంచు ; 

ఉబజిగిలు ; 

ఉజిగిలు 4 
జ గా 

జ 

య 

ర. 

౨. పశువుల బంధించు, ముడి వేయు. 

. ఉచుక్కు_మును. (అనాడరము తెలుపు 

ధ్యన్యనుక రణము) 

. "పెణుకు. 

1. విడుచు. నిరం. 5 ఆ. 

౨. నమా పిచేయు. భోర కర్ణ. 1౪ 

ల చల్దాప్పు, నఠింపంజేయు. 

సాండు. 2 ఆ. 

4. నిరననచేయు. విజ. 1 ఆ, 

॥ (ఉజ్జగెల్లు థా. పే 

1. ముగింపించు. 

2. సమా పి నొందించు. 

పాండు. 2 ఆ. 

. పోను, నలించు. స్వా ర్ ఆ. 

. ఉజ్జగిలు. వినరా, ౫ ఆ. 

. (డజ్జ4-కొనుు లత్యుముచేయు, 

సరకుగొను. రుకాంం౦, 5 ఆ. థ,ర.షా. 

ఉజగించు. ముదిత క్రమము ననుసరించి 
జ 
న, ర. పాఠమే (గ్రాహ్యాము. 

ఊాహొంచు, రుక్నా. స్ ఆ 

- శీ. [ఉజ్జనము + చేయు] త్యజించు, విడుచు 

కానీ. 4: ఆ. 
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లు 

ఉజ్జాడించు : దే. స, (క. పలుగు వేసి కదలు 

ఉజ్జాయించు చే. స. క్రి. ఊహించు (శ. ర) 

ఉబీవించు: సం, అ. క్రి. 1. (అకుకు. 2. చక్క_గాయణెటుగు 

ఉ. రా. 6 ఆ, 

ఉజ్బుంభించు : నం, అ. (క్రి. చెలశేగు, విజృంభించు. హర. 7 ఆ. 

టంకించు ; చే. న. శ్ర. నంగహించు శర, 

బి ఉదాహరించు 

స్ ఐతె పొడుచు (వొ 

ఉట్టంకించు : TU స్తుతించు సతకంఠ. 1 ఆ- 

ర 

ఉట్లిక ట్లుక ఉశగుః 

ఉటేకటుకఊరేగు క 
అట ౫ 

. 6G: ఊటాడు, త్వరపడు.. పాండు. 1 ఆ, 

. అ (కి. 1. స్థరముగానుంశు 

2 ఒకడే ఉండు 

స్, స్యార్థపరు డగు 
ఫి 

ఉటిసడు : చే, అ కి. (ఉట్టి + పడు) 
లు 69 

1, కాటు, (సవించు. భాగ, 6 న్మ౦,. 

2 ప్రత్యతనుగు; స్పష్టముగాల దోచు 
(ప్రభా. 1. ఆ. పెద. శకుం. ౨ ఆ. 

ఏ, అతిశయించు.పెంపొందు. కళా.6 ఆ. 

4. శీభుముగా నచ్చు. బహు, శి, అ, 

రి ఆకస్మిక ముగా కలుగు,భాగ.6 స్కృ_ం. 

6. ఊడిపడు, దిగివచ్చు. కాళిందీ. గిఆ. 

ఉటు : చే. అ. కి. కల్గు మొదలగునవి బొట్టు బొట్టుగా 
ల్ 

ఊరు, లేక, "కాకు, (నె. తి 

1. పుట్టు, కలుగు దా. 7. ఆ 

2, [నవించు, కారు. భార, [దో.5 ఆ 
భార. శాం. ఏ ఆ. 



116 

(తెలం) జే. అ. (కీ భ్యదముగా నుండు 
అన్వ "జే. అ. శ్రీ. బుకొయించు 

ఉడాయంచు ; అన్య దే. అ. కి. 1. నరకుగానకవోను 

డ్ర్ గ్ర ప్? 
& 

ఉడి (£0 
సట ఎ 

ఉడిగించు, ఉడివించు ; చే. న. 

2. సులభముగా చాటు 

ఏ. వీదలించు 

4. కేక్పించుకొని సొటిపోవ్ర 

'జే. న. (కి. (కడుకు క, , మే, కోపము కలుగునటు sr ( థో, పెక్ట్ . 
చేయు, 

శ. వీండి, కూర మున్నగునవి 

ఉేడుకునట్లు చేయు. 

వీ ఎ శ్రిపొడుచు, పరిహాసము జేయుచు 

లోపములను వాటు. 

(ఉటకాడించు. ఉడకాడిఠచు. 

ఉడుకాడించూ రూపోం౦ంత రములు 
: | డే. అ, కి. ఆడికిల్లు (ఆం. పా 

1. ఉడుకు, తపించు (శ.ర. బో) 

2, ఒకులు పరిహాసించిన బోధపడదు. [వా 

7G, 
స పోంొట్టా, అణంచు. భార. ఆది.6 ఆ, 

చే. అ, (కే. (ఉడిగి + పోవు డొడుగు, న్యర్థ ర మగు, 
న,*,. డడిగిపోయిన (మూకునం 
బోలి, బండ్లు డుల్సీ . కవిక, 4 ఆ. 
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చ్చుకొను:చే, న. కి. సోగొట్టుకొను, భంగపజచుకొను 

-మునుపటి 'పకివతలు నుహామూరచితు 
క్షి 

లైన దుర్గను లతిఘో రసూనసాయ 

కాస్ర్ర జం సరి తాత్ము లె యానపడిన 

మాన ముడివుచ్చుకొనిరకే మచ్చకంటి.” 
_ x 

హాంస వింశతి. 1-127 

ఉడివించు : చే. న. కి. (ఉడువు ధా. పే) 

1. నిలిపిచేయు. భార. ఆది. ౨ ఆ, 

2. నశింపంచేయు. భార, ఆది, 7 ఆ. 

ఉడివుచ్చు వ దే. న, కి. (ఉడిగి + పుచ్చు) 

చెజచు, భంగపజచు. హంస. 1 ఆ. 

తడుపు : చే. స, శ. అణగించు, నిరోధించు, ఎక్కునుడించు, 

నదలు, వో(గెట్టు, ఆపు, మాన్సు. 

ఉడ్పు-ఉడుపు : చే. న. క్రి తీషు, మానువు. ద్వి. హరిశ్చ,ఉ.1718 

ఉతకలెత్తు : చే, న. [కి దొంగతనముచేయు 
అణాల 

ఉతుకు ; దే. న. (కి. ముతేకి పోవుట కె తడివినబట్టలు రాక్ 

మోద వేసీ గుంజ 

బి, కొట్టు(వ్యవ.) వానిని చెండుతుకుము. 
6) . 

ఉత్క_ంపించు ; నం. అ, క్రి. వణకు; హరి.ఉ. 9. ఆ. 
ఉత్క-ర్లించు ; నం.న. కి. స్తుతించు, వేం, పంచ.2.ఆ, 

అ. కి. అలిశయించు, పెంపాొందు 

భార, ఆను,.4 ఆ, 

ఉత.) మించు : సం. అ, క్రీ, నిమ్క__మించు, వెడలిపోవు (పాణి) 

కవిక. 5, ఆ. 

ఉతో్క్కో-9ళించు: నం. అ. (కి, ఉప్బాంగు, హర్షి ౦చు. ద్వ. 4. ఆ. 
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మ్మ్ 

ఉ తపించు . సంస ఎగజిమ్ము. భా. రో కిపీ_౦.808. 

ఉ తంభించు ; న. క్రీ. 1. సలుపు, గర, 
న 

| ౨. పొడిగించు. గ ర, 

ఉత్స రించు ; ఉధ, దే.న న, కి. 1. ఖండించు, నజకు. ఉ. రా.2అ. 

ఉత రియించు: బి. తాగను, తిర స్కరిం-చు 
అటే 

పాండు. 3 ఆ. 

సం. స. (క్రై. 1. నద్య్యాదులను దాటు. భాగ,రె,స్క-౦ 

2. కడచను, చాటి ముందునకు. బోను 

ఉత రమాడు ఏ మి.అ, (కీ. _బదులుసల్కు 

ఉత్తర మించు; సం, అ. క్రి. (ఉత్తరము +మించూ). 

ఉత్తరదిక్కు. దాటు. భా, ఆర. 

ఉత్స లపడు ; (డత లము +పడు) ద్వ. అ. కి. 

కోభించు, కలతేనొందు 

భార, ఎమ్మ. 2, ఆ. 

2. 'త్వరపడు, తొందర చెందు. 

హరి, ఉ. 7.ఆ, 

ఏ. తారుమారగు భో. 4. ఆ, 
4, పరిశపించు భార. విరా. $ అఆ. 

ఉ అలపెట్టు; చే.న, కి; (ఆ త్తలము పెట్టు) 

1. పరితపింప జేయు. భార. దో. 2 ఆ. 

2. త్వరపపెట్టు. 
6 

ల కారుమారొనర్సు. 

nn 4. కలతనొందించు. శ, ర. 

ఉ తలమందు ఏ చే. అ. క్రి, కలశపొందు. 

ఉతాడించు సం, అ, క. తాోడనముచేయు. కొట్లు. కాలీ”? ఆ. 

ఉక్తానంచు వి సనం.స. అ. క్రి 1. లేప ౨, లేచు. 



డితాపించు : 
థి 

ఉత్పాటించు ; 

ఉత్సాఏందు ; 

ఉతా్మదిలు ; డె ఎదెల్లు 

ఉక్సెకించు : 

ఉత్స ఎజించు : 

ఉదకమాడ్తు ; 

ఉదకములాడు : 

డన్న 

౭% 

న్ 

26 

జ 

119 ఉదకములాడు 

. నిగిడిందు "వేం. పంచ. ఏ ఆ, 

ఫకలిం-చు. పారి. 4 ఆ. 

. 1. పుట్టించు. కాలీ. ఏ ఆ. 

2. నెలిగించు. వార. సి ఆ. 

. చ. బయలువెజలు. శీను. 4 ఆ. 

౨. కలుగు. భార. నభా. 2 ఆ. 
త. ప వేశిందు. భాగ. 3 స్కంం. 

4. జన్మించు, పుట్టు. భార .ఆది. ౪ ఆ, 

. 1, ఠాహాంచు, 

౨. ఉక్పేశొలంకారముతో నర్తించు. 
ల. ఉ కేక్ చెప్పు. 

. విడుచు. కాలీ. 6 ఆ. 

lL. ఉత్చాహపడు. దశా. 2 ఆ, 

౨, కడగు. భార. తొం, 4 ఆ, 

. l. సెల గింను, 
౧౧ 

ల చె కెత్తు. 

8. దాకనము"చేయు. ' భార. ఆది గ ఆ, 

1. కగలించు. 2. తొలగించు. 

l. ఉతాహపడు, స. శం 26 

2, యన్ని ౦చు. 

ఏ. ఉప్పాంగు, చెలనేగు. జై. 6ఆ, 

చందా, శ్నీఆ, 

. 1 అతిశయించు. 2. గర్వించు. 

ఏ. పొంగు. 4. ఉప్పొంగు. 

. విడుచు. స 

(మి. అ. "కీ (పసవించు. 



ఉదయించు 120 

ఉదయి౦దచు సం. అ. (కె. l. సూర్యచం_దాదులు వాడము.. 

2. కలుగు, భార, శాం, ఏ ఆ. 

తె. పవేశించు. | 

'వనంతకాల ముదయిం వెన్ సఖ్య 

సం౦థధాయియె” భీణూ ఏ ఆ. 

ఉదరిగొను చే. అ. |. (ఉదరి 4 కొను) 

1. నందు. 

2. తపించు, హూ, ఏ ఆ, 

ఉదరిసడు ద్వ- అ. కి. అదరిపడు, హరి. ఉ. 7 ఆ. 

ఉదరు : చే. అ శీ. 1. అదరు. హారి. ఉ. 7 ఆ. 

2. విజృంభించు. భాగ. 8 న్మ౦. 
ఏ. కోవించు. భార. ఆది. 6 ఆ 

4. భయపడు. - 
ది. హాఠిశ్చ. వు, 406. కు. నం. 12 అ. 

ఉదలు 4 దే. న. (క్రీ. విడుచు. (మా, ఉదలుచు) 
ఉదలుదు : చె. స, కి. (ఉదలు “-చు.న్వార్ధమున “చు 'నర్జ ముం 

1. విడుచు, భార నిరా, 2 ఆ. 

2౨. విడిపించు. (చూ. ఉదల్ను). 

ఉదల్పు చే. స. క్రి. విడిపించు, భార. అర. 6 ఆ. 

ఉదాసించు నం. న. (క్రి. 1. తిరన్కరించు. 

౨, ఉచేథీంచు. దశా. 7 ఆ. 
ఉదాహరణముచేయు: సం. న. కి. ఉట్టంకించునట్టు జేయు. (చాటు) 
ఉదాహరించు : నం. న. గ్ర. 1. ఉదాహరణముగాం జెప్పు. 

కలా, 7 ఆ. 

౨. ఉదాహరణముగాం జూపు, 
గుక. ఏ ఆ. 

ఉదిరిసడు డ్య. అ. (కీ. అదరిపడు, దశా. 4. ఆ. 



81) 121 ఉదు కుకు, 
ఉదియసయు : ఇ. అ, గ. (ఉదియ +శేయ్సు యత్నించు, 

—- 
నె. 8 ఆ, య్ 

వ్. ఉదిలకొను , దే. అ. క. Ll అభైర్యపడు. భార. ఆది. ౨ ఆ. 
వి త్యరపడు. నై మ. 4, ఆ. 
స వ్యావించు. వార. 6 ఆ, 
4. అతిశయించు. కేయూర. 4 ఆ, 

(ఉదిలపడు. రూపాంతరము) 
ఉదిల(గొస్సు : ఉదిలకొను. బే. అ. శ్రీ. 1. చలించు 

భర. శాంతి, లె. ఆ, 
ల. జంకు, వెనుదీయు. భీమ.౨ ఆ. 
గ. పరితవీంచు ఆ. హారి. 5, ఆ 

ఉదియకొన్సు 
1 చే. అ. |క, యలి౦ంచు. ఉదియగొను | "౮ యత్నం 

ఉదిలు ; చె అ. (కి. 1, పడిపోనునట్టుండు. భీము, శ, ఆ. 
ఊఆదుకు: ఉతుకు; చే. న ర కి 1, మురికిపోనుటకె తడిపిన బట్టలు 

| రాతిసెగుంజు, ఆము, 1. ఆ, 
2. తాడ్ంచు. భా రా. యు. 680 
ఏ నశింప జేయు. భీము. 6.ఆ. 

ఉదుకుష్టపడు : +, జే. అ, శ్ర. మిక్కిలిగ శరీరాయానము 
ఉతుకుష్టవడు : | ననుభవించు 
ఉదుటారు ; దే. అ. కి, (ఉదుటు 4 ఆకు తుుళ్ళిపడు, 

కాళిందీ. 2, ఆ. ఉదుటుచేయు : చె. అ, (కీ, విజృంభించు, 
ఉదు పెక్కు : చే. అ, కి, (ఉదుటు 4 ఎక్కు) ((పాయనుచ్చే 

వీలానము కీలదగు, 

వజ్బంభిరిచుు. ఆము, 6, ఆ. 
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దే అ. శ. 1, గర్వించు. 

2. తిరన్క_రించు ఆ. కా.6, ఆ, 
'క౦పించు? అది (సూ.ని) 

3. పాలు, వోవు. కళా, 6, ఆ. 
వనం, అ, క. || కోకు, ఎపకీవచ్చు, భాగ,వి. స్క_౦. 

2, ఎగ్గు, డ. రా. నె ఆ, సం. అ. క్రి (లేచు 
ను, (కై. వెలిర్యగక్క, విడు-యు. 

ఏన, శకుం. 1, ఆ. ఉద్భ, 2. ఆ, నం, న. (క. tl. కనియు, ఎదుర్కొ_ను, 

భాగ, రీ. నం. 
2. ఛేదించు, పగులలాట్టు, నైమ. 6 అ. 
నె, చంపు, చానంగొట్టు _ సితౌచమల 

నుడ్డాటించె. వి పు, 6. ఆ, 
4. ఊడ (గొట్టు, పడగొట్టు 

ల {. ఆ. 
5్. "పెఆక్షు. ఊాడదీయా . భీమ. 6. ఆ, న్. శ, వ్యాపించు, విస రించు. 

నరాహా. 1. త, సనం, అ, (కి, ఉజటుము. కవిక, 6. ఆ, స, కీ. నొక్కి చెప్పు. 
నం, అ, (క్, వ్యాపించు. కార్ట్ 1. ఆ. 

య కి. విడుచు, త్యజించు, 

భాగ, 10, స్కం. పూ, 
అతిశయించు, పిజ్బరభించు దే. అ. న. డీ. నరిపోలు, ఎనవేయు. ఉ.పహారి.2ఆ. 

కాళంఏ ఆ. 



ఉదించుకొన్స ; 
టు 

ఉదిగొను: 

ఉదిచేయు : ది 

ఉద్దియచేయు : 

| 

ఉది వె చుకొను 
యె 

ఉదీపించు వ 
ది 

19283 ఉద్యమించు 

దే, అ. డి సరిపోల్సు కొను 
"దే. అ. శీ. (ఉద్ది + కొను) జంటయగు, 

భాగ 10. స్క, 
దె. న, కి. (ఉద్ది + చేయు) జోడించు, జతగూర్చు. 

కాశీ. 7. ఆ. 
చే, అ. క్రి, యత్ని ౦చు, 

నును దొంగ నుద్దియ చేరాలా”? మించు. 
: చే. అ. శ. సమాన మగు, కే చ, 4-147. 

సం. అ. (కి. 1. ప్రకాశించు. భాగ. 1. న్మం.218 
2. అతిశయించు. భార.భీమ్మ.1.ఆ. 

క న క్ రగుల్చు. నెలిగించు.కు. నం. 6. ఆ, 

2 

దే. న. శీ. ఉదైశించు., _జనవు. గి. ఆ, 
నె. న, (కి. ఉదేశించు. 

సం. న. [కి 1. గుజటీంచు, స 7, స్క౦, 

2. భావించు. నిర్వ. 4. ఆ, 
సనం. అ, (కి. (పకాశించు. వెలుగొందు, 

ద్య. 1. అ. కళా, ౨9, ఆ, 
నం, స కి, 1. చెల్ల గించు 

2, మోదికెత్తు. 'లేనదీయు. స్వా. 1. ఆ. 
ఏ. రథీంచు. మార్క_౦. 2, ఆ. 

సం. అ. కి. మిక్కిలి (పకాతించు. వసు, 1 ఆ. 
న౦. న. (కి. వారంభించు, మొదలు పెట్టు, 

అ. కి. కడగు, యత్నించు. భాగ, 4 సృం, 
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ఉద్యావనచేయు: మి. శ, కి. (ఉద్యాపనము 4 చేయు) ఏీకుచు, 
త్యజించు. సెష. 2 ఆ, 

cn 
ఉద్యోగించు : సం, అ. కి, 1. యత్నించు. వారి. పూ. 7 ఆ 

పూనుకొన్సు, 

2, సిద్ధపడు, భార, ఉద్యో. 1 ఆ. ఉద శితంచు : నం. అ, కే. (పకావ్ంచు, 

- ౨. క. 1. అతిశయించు. పాండు. సి ఆ. 
2. కలల. కానీ. 4 ఆ. 

* (కి. చేవితాదులను పూజూనంతర్రము 
స్వజ్ఞానమునంజే్చు. రాళ. 4 ఆ. ఉద్వహించు : నం. న. కీ. 1. ధరించు భాగ. గీ నం. 

2. మోచు, పాండు. 5 ఆ. 
స్. పట్టుకొను. పాండు. 1 ఆ, 
4. “పెండి యాడు, (బ్రహ్మ. 1 ఆ. హా | 
5, ఎగయట్టు, 

6. ఎ త్రిపట్టుఖొను. 
ఉద్వాసనముచెప్పు: మి, స, (క్రీం lL. వెళ్ళగొట్లు, 

టు 2. చేవతలను పూజాంతమున 

నమంతకముగాం బంవించు. 
* (కి. విడనాడు. నిర(. 9 ఆ, ఉద్విగ్నమగ్గు సం. అ, కి. వ్యాకులమగ్స, భయకరుగు. 

ఖాన. 10 స్క.ం. ఉద్వీకీంచు : సం, న, క. మాచు. 
కానీ 6ఆ. 

ఆవేశేపడు, ఉద్వేగించు. నం, అ (క 1 వ్యాకలపడు 
2 భీతిల్లు, కు. నం. 9 ఆ. డే ద్వ గిల్లు డే. అ. కి. భయపడు హరి, పూ. కి ఆ. 
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దే. అ, (క. తెలియు. క. వరో. సుంద. 2105 

దే. అ, (కి, (ఉనుకున 4 కొను ఆండు, నినసించు. 

వాండు. 4 ఆ, 

ఉనుచు ః 
ఉంచు : | జే, స, డై. ఉంచు, ఉండంజేయు. 

ఉనుపు ; దే. న. శీ. బట్టలను రంగుగలవానిగా చేయు, 

ఆన్న తెలు ; నం. అ. (కి, మిక్కు_టముగు. కు. సం, 7. ఆ, 

E 

(కీ 

ఉన్మాద్దించు వ నం, న, ,కి. తుడిచివేయు, హరి. ఉ. 4. ఆ. 

ఉన్ము[దించు ; నం. స. వెల్ల డిచేయు కాల్, 7 ఆ, 

ఉనసూసశ్చలించు ; నం. న కి, 1. పెల్లగించు. భీరు. 4. ఆ. 

2, చం౦పు, భాగ. 7. స్క-౦. 

౫, నశింప జేయు. దశా. 6. ఆ. 

భార. ఆర. స్ ఆ. 

ఉపకరించు : సం. అ. (కి. ఉపయోగించు. పారి. క. ఆ. 

ఉపక మించు : నం. అ, న. (కి. మొదలిడు. రామా. 4. ఆ, 

మూర్క_౦. 2. ఆ. 

ఉపచదించు 4 సం, స్క క. l. సమ్మానించు. మల్హ.3 ఆ. 

లి శేవించు. ఉ.హారి. 1 ఆ. సాగ ఆ, 

ఏ. బోధించు, నిరం. ఓ అ, 

శీ. ఉపచవారమువెయు. 

భార. త్రీ- 9 ఆ. 
ఉప జీవించు ? సరి, న, [కిం ఆశయించి జీవించు. 

భారం అను. 1 ఆ. 

శపతసందు : సరి. న. (కి 1. దుఃఖిపడు. 

2. అసూయపడు, కానీ. ఏ ఆ. 

ఉపతాపపడు; నం. అ. (కి, బాధపడు. 

ఉస తాసమొనరించ్యు నం. స. (కి. బాధకలుగ జేయు. భార, ఆది. శ ఆ. 
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నం. అ. కి. దుఃఖపడంచేయు. 

దర్శన మాచరించు; నం. అ. (కి. పె తనమువేయు, కాలీ. 7 ఆ: షా ల 

fh ర్న ర 

fh 

బి రల 

2 

క? రీ 

flr ర ర 

2 

A A 

ర 

ర 

- కి. బోధనయగు. 

(కి. బోధించు. మార్క_౧. 2 ఆ- 

. శ్ర. వెంబడించు. కారీ, గ ఆ. 

(కి. వినరిం-ద్కు చెప్పు. 

భార. శాం. 1ఆ. అను. 4 ఆ. 

[కి 1. తెలుపు. హారి. ఉ.2 ఆ, 

౨. ఒకవివయమును (ప వేశపెట్టు. 

శ. అనుభవించు, రంగా. నే ఆ. 

(కి, ఉపమించు. 

(కి. 1 పోల్చు, సాదృశ్యము చెప్పు, 

పొండు 4. ఆ. భార. నభా. 1 ఆ, 

౨౫. పోలు, నద్భశ మగు, 

న ర ఈ భార ఆది. 5.ఆ, 

. (కి 1. ఉపయోగపడు. భాగ, ఏ. స్కాం, 

2. ఒదవు. లభించు. ధర, 

శ. ఓ భతు.౦చు. తిను. భార. ఆర, 1.౪, 
2. అనుభదించు, వినియోగించు. 

భార. ఆది. 5. ఆ. 

సం, న, కి. వదలు. పరిత్వజించు. 

స. శీ. అడ్డగించు, భార, ఆర, '. ఆ. 

నం. న, కి. మాూచు. భోగ .రి.న్మం,భార ,ఆర.2 ఆ, 

TE బుజ్జగించు. భౌర.శాం.1.ఆ.వి.పు.6 ౪, 

- శ. మేలుళొను. మెలకువ గను. శుక .1 ఆ. 
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ఉపనసించు : స. అ, (డై. ఉపవానమువేయు, పస్తుండు, 

కాలీ. 7. ఆ. 

ఉపవశించు : నం. అ. కి. కరామ్సం౦డు. భాగ, 1. న్క౦. 

ఉపశమించు ; నం, అ. శ. 1. శాంతించు. 

2. తగ్గు; శ్నీణించు. 

ఏ. అడలస, నశించు. 

1. శాంతింపంజేయు. భాగ. 4. నం, 

2, అణచు. విపు. 2 

ఉపవశమీంప(జేయు: నం. న. శీ. ఉపశమి౦చు (పే. 

ఉపశమియించు ; నం. అ. న. (కి. ఉపశమించు, శాంతింపంచేయు 

అహా. 2. ఆ, 

MIN ns జ ఉపశ టులు ; సం. అ. కి. 1. చల్లారు. భార. ఆర, 1,ఆ, 
, రం ఏన్ 

బి. అడంగు, నశించు, ఫార,ఆర.1 ఆ. 

ఉపళితీంచు ;: నం. న, కి నేము లికుణయిచ్చు, 

ఉపళ్ల్కించు : నం. స (క్ర... నుతించు, పొగడు. జ్యా. 11, ఆ, 
ఉపసంహరించు: నం. న. కి. 1 చంపు. లయమొనరించు, 

నరార్క_. 4, ఆ. 

oa మజిల్సు, భాగ. 1.న్మం, 

ఏ. అణంచు; ఉపశమింపంచేయు, 

భార. శాంతి. 5 ఆ. 

శీ ముగించు, పూ ర్వి చేయు, 

ర. తిరిగి వెనుకకు లాగుకొను, 

అతడు తీర్మానము నుపనంహారించు 

కొ నెను, (వ్యవ.) 

ఉపసరించు ౩ సం. స. శ్రీ. నమోపించు. 

ఉప స్తరించు; నం న. [క్రి అభిఘరించు. ఫీవు, 2 ఆ. సార. 2 ఆ. 
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ఉపహసించు సం. అ. (క్రి. నవు. కు. నం. 7 ఆ. 

న. కి. పరిహసించు, ఎగతాళి వేయు. 

ఉపారించు నం. న. కి. సంపాదించు, భార. శోం. 1 ఆ. 

ఉపాలంభించు సం. న. (కి. దూజు. నిందించు. భగ. ర స్క-౦,. 

ఉప్నాశయించు: నం, న. శ్రీ. సేవించు, కొలుచు. నమోర. 1 ఆ. 

ఉపాసించు ; సం. న. క్రి. 1. సేవించు, కొలుచు.భార.శాం 1 ఆ, 

2. పారాయణముచేయుూ, నిర్భ.10.ఆ, 

ఉపెకించు : సం. న, కి, అ శ్రద్ధచేయు; వడచిప్రుచ్చు. 

భాగ. 

ఉప్పడించు, ఉప్పళించుః జే. న. కి. 1. గుడ్లలు sa వేసీకుంజు 

ణి, బట్టను శురుకొన్న ముటికి 

వదలుటకు ముద్దగా గుంజు. 

ఉప్పతించు ఫ్ "చే. స. కీ అనపహానముచే, బరుల పె నించాదోవణము 

చేయు. పొర్వతీ. 6 ఆ, 

లు (ల్లు . వ. అ. కి. 1. కలుగ్యూ పుట్టు. భగ. 7 స్మ-9. 

2, నంభ్గవించు; ; తటస్టించు. కాశీ. ఆ. 
ఏ, అతిశయించు; పెంపొందు. 

భీమ. 5 అ. 

&. పూర్ణ మగు, నిండు. డగా. 6 ఆ. 

ర్స్ (డాహోదులు అగు. 

భాగ. 5 స్కంం. 

ఉప్బుపడు : చే. అ. కి. చస్పపడు. 

ఉస్పయనముసెయు : చే. అ. (క్రి. గుమికూడు, మొ తేమగు. 
ప. సం. ని ఆ 

ఉపృురముదా6టు: ద్య. అ. కీ. (ఉప్పరము 4 దాటు) వ్యాపించు; 

వి స్తరించు; మిన్నుముట్టు. 

ఆ. హరి. $ ఆ, 



స్స్ ౨ కల్లిం ఉబుకు 
ఉప్పర మతు , 

అమి 
అ. (కీ. ఆకాశమున కెత్తు. 

చే. 
ఉప్పురించు : చే. న, శ్రీ. పె కెత్సు, ఉ.హారి. 6 ఆ, మా అవి ఉప్పవడమగు : "జే. అ. (క. ఉపనడమగు. వాల్మీ. ఏ ఆ, ఉప్పళించు ; జీ, అ, 6. ఉప్పరించు. 
ఉప్పు ; చే, న. కీ. 1. ఉడుకళొటు. కాళ, స ఆ. ర 

ఖీ, గుడలు చవుడు లోనుప్పు, ఉప్పుతిను ; చేను క్రి 1. ఆశయించి బదుకు. 
2. సొమ్ముతిను. 

ఇంతా 3. పొవువాందు.- వాయు నొయుస్వు 
తిని నాకే ముప్పు తలపెటినాడు. 

వు 

(న్యన) ఉప్పుతొ కొమ్ముదియుండు: జీ. అ. శీ. సర్వసమృద్దముగా నుండు. 
-ఉప్పుతో/సూడ తోమి దియుం౦డున-చట. 

(0 

మించు. ఉప్పురియు; దే. అ. క, నమ్మిపోవు; చివికిపోవు; ఉరిసివోన్చ, 
ఉప్పెనవోవు ; జీ. అ. Er కొట్టుకొనివోవు. 
ఉ ప్పెల్లు థ్ "దే. అ, క్, చవుడువౌెజు, నన రెక్కు_, 
ఉర్వ్నూంగు జీ. అ. (క్రి (ఉబ్బి +పాంగ్ఫు 

1 మిక్కిలిపాంగస, భార, ఉద్యో .4 ఆ. 
2. అధికమగ. భాగ, ఉద్యో. 2 ఆ, 
గ. మిక్కిలి నంతోవించు. పారి. 9 ఆ. ఉబలొటవడ్తు ; ద్య, అ. శ్రి, (ఉబలాటము +పడు,) 
1. మిక్కిలి కోరు. 

ల. ఉత్క_౦ఠతోనుండు. తవాతవాపడు. ఉమికు 4 జే అ. (కి. కో ఉవ్చొాంగు సంతోమీంచు. 

శుక 1 ఆ. 
ప్ప వై కిలేచు- నశాం, ఏ ఆ. 
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దే. అ. డో. (ఉబుసు +పుచ్చు కాల చేపముసేయు 

వారి. 2 ఆ. సుక. 11 ఆ, కాలీ. ఏఅ. 
చే. అ. శ. కాలవేపముగు. కాళీ. ఏ ఆ. 
చే. అ. శ. (ఉబ్బు + అడగు.) 

శీణదశనొందు. సాం. ని. మాన, 49 
ఆ. న. మాన, 70 

చె. అ. కి. ఉబ్బు, పొంగు. భాగ. రి స్క_౦. 
దం. అ. రీ. (ఉబ్బరము +వోవుం) 

1. ఆశ్చర్యపడు. “కాంబ్టీ, 6 ఆ. 

సెవ. స్ ఆ, 

వ. వాధపడు. హార. 2 ఆ, 

4. కడుపు ఎక్కు_నగా నుబ్బు. 

ప్, భయ భాంతులగు. 

నె. ఆ (కి. 1. ఉబ్బు, వొంగ, (సముదమూ) 

కవిరొ. 4. ఆ. 

2, కడుపుబ్బు (క. ర, వా 
ఏ. మారాముపటు. రం, శా. యాద. 

చే. అ. శీ. (ఉబ్బరిక +బేయు,) విజ్బంభించు ఈ 

భాగ. 10. స్క౦. 
దే అ, శీ. ఉబ్బ వేయు. వేం. ప. 4, ఆ. 
ద్య. అ. క. (ఉబ్బపము-+పుచ్చ్రు ఆయానపడు, 

న. కై. ఆయానపెటు దా. 2. ఆ. 
A) 

డే. న. కి. (ఉబ్బు ధాంపే.) 

1, ఫొంగంచేయు పాద, 6. ఆ 

ల నృద్ధినొంద జేయు, పంచు. ఉ. రా. 2, ఆ. 
ఏ. ముఖసుతిచే నానందింప౯జేయు. నిక.7. ఆ. 
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ఉమ్మ దించు gs 

131  ఉవు దించు 
GC 

నె, అ, కి. 1. పొంగు. వి. పు. 7. ఆ. 

౨. ఉదకమును, నవ. గి. ఆ, 
౧ య. | 

ఏ, అతిశయించు, కాశి, 1, ఆ, 

&. గర్వించు. భార. ఉద్యో. 2. ఆ. 

5. వేడుకపడు ఆము, 4. ఆ. 

గ. నంతోపించు. ఊఉ. రా. 2. అ. 

7. (వకటమగు, కానీ, ఏ. అ. 

రి. విస్తరించు. పారి. 5. ఆ, 

నె, అ, (క్. ఉబుకు. 

నె. అ. కి. ఉబ్బెరవోవు. 
ఫా 

“మి. స. (రేం ఉభయ తోముఖయొన, అనగా ఈను 

చున్న గోవును దానముపట్టు 

(మ. దొ, ప్రి 

వై. అ. శ, ఉమ్మి వేయు ఛభార,.ఆర,. 4 ఆ. 

నం శ్రీ. 1. వెడలషగక్కు., ఆము, శ. ఆ. 

౨. వేటినుండి పార వేయు 

కు నం. 4. అ. 

ఏ. వలువజచు. పారి. పూ. ౨ ఆ, 

(ఉముచు; ఉమ్ము; రూ 

దే. అ. కి, ఉక్క- పెట్టు 

వై. అ. కి 1 ఆవిరిచే నుడుకు, (శే.ర.) 

2, వార్చయుంచిన అన్నము మొదలగు 

నవి పొాతవేడిమిశో నుడుకునందలి 

తడితొలగు, స్యాం 4 ఆ, 
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ఉమ్మలించు; చే. అ. కి. 1. బాధపడు. భార. శల్య. లవి ఆ. 

ర్తి, తోపమునోందు, కాశీ.2ఆ.నిర్భ .రీఆ 

ఉమ్మ లెక పడు డే. న. క్ర. బాధపడు. 

ఉన NA జ = ౧ జ, గె ఉమ్మలికించు ; జే. అ. (క్రి. దుఃఖంచు. ఏ. పు. 5 ఆ. 

ఉమ్మ వేయు : దే. అ. క. 1. ఉక్క_పోయా. 

2. ఎండ చోధవోంమవు. (నె, జీ.) 

ఉప ్యసలారు ; డే. అ. కి. ఉమ్ముపోయు. కీయూర, 

ఉరడించు 1 
ం డే, అ. (కి. ఉరనడించు, హారి. ఉ. 8 ఆ. (శ.ర.పొ 

ఉరవణంచు ; | ం ( ) 

ఉరరికరించు ; నం. న. శ్రీ, సమ్మతీంచు. చం. రా. స ఆ. 
ఉరల6గోటు స. డీ ప డగెట్టు. ము: . 

ఉర(రులందొ చు: జే. న, కి. (ఉరలన్ +డోేచు 

దొరించు. వారి. పూ. 5 ఆ, 
2. మోాణిం. నృసింహ. 4 8, 

ఉర్లంబడు ? దం ప, డ్రీ.(డరేలన్ + పడ) 1. దోర్తు. (శే.ర.) 

2. కూలు. నవ. 6 ఆ, 

ఉర ల(బాణు ; డే, అ. Er (ఉఆరలన్ + పోజు) శలించు. 

1. జేదరు, భోర. భీహ్మ. స్ ఆ. 

2. ఉప్పు ఉరు. 
mn 

ఏ. లోపల తంపినలన భూమి వేటుబెటు. 
ట 

( తెలం) 

ఉరో(ర్బలు 1 చే. అ. క్రీ. 1. పడు, రాలు. క. నర. 4 ఆ. 

ది, ద్ొర్తుం భాగ. 8 స్క్ర. 

పి పగులు; బీటలుదీయు.భాగ. రిన్క_ం. 
4. దగమగు. భీమ. 4 ఆ. 

రి. (నసవించు. భార. విరా. 2 ఆ, 

౮. విడు, వాండు. 1 ట్ట 

[ 
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ఉర(ర్రులుకొను: జే. న. (క్రి. (ఉరలు +కొను), (స్వార్ధమున) వీడు; 
కోలుపోవు. భాగ. 2 స్మ_౦. 

ఉరళించు : దే, అ, శ్రీ. వెలుగు (ప్రకాశించు, శర. (బా. 

ఉరవడించు : ద్వ. అ. క్రీ. 1. వేగింపడు. రం. రా. యు; 

౨. విజృంభించు. భార. ఉద్యో -౨ ఆ. 

పి. పర్మాకమించు. భాగ. 7 స్క. 

ఉరవణంచు : డ్య. అ. (కి. 1. వేగిరపడు. 

2. చెలశేగు. భార. కర్ణ. 2 ఆ. 

న. దండెత్తు. వమూర్క_౦. 6. ఆ. 

స. కి. 4. ఎదుర్కొను, (పతిఘటించు. 
ఉరాటం వేయు ; చే. స. కీ. ఉరితాడు తగిలించు. 

(సరన్వతీ కల్యాణము). 

ఉరిదీయు : చే. న. (క్రీ. ఉరివోయు. 
ఉరిపోయు : చే. న. క్రి. ఉరిపోసి చంపు. (వా) 

ఉరియాడు : చే. అ. (కి. 1. నంశయించు, నంబేహపడు. 
భార. విరా. 2 ఆ. 

౨. కళనళపడు; కలయ. భార.ఆర.1అ. 

ఏ. చెదరు విడినడు. చిత, భా. ర ఆ. 

4. గద్దదిక మగు. భార, శల్య. 2 ఆ. 

ఉరియు ; చే, అ. (క్రి, 1. చలించు, కంపమందు. 

హారి. పూ. రి ఆ. 

బి, సరయు, తెల పశు. హాంన. 2 ఆ. 

3, పక్వమగు, ఉడుకు. భార. శల్య .2 ఆ, 

4&. పరితపించు భార. మాన. 

ర. రాలు, దగమగు, భోజ .ల. ఆ. 

6. చేయు, రోయిడినొందు. 

7 ధ్వనిచేయు భార, దోణ, ర్ ఆ. 
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ఉరివోయు : దే, అ, (కి. (ఉరి + పోయు) ఉరివోసికొనిచచ్చు, 

న. కి. ఉరిదియు. 

ఉరిసిపోవు : దే. అ. కి. ఉరియు 

ఉరు ; 'దే.-అ. కి. 1. మేలగు, ైవనుగు. ఆము.6 అ. 
© 

2౨, తగు, ఉచికవుగు, భార. శాం.5 ఆ, 

కి. పటు గెత్తే, [ఉలుకు. రూ.) (| అ ణో 

(0 Dib E ౮ Er (ఆరుజ 4 కొను వ్యాపించు. 

భీరు. 2 ఆ, 

ఉరులం . చే. అ, (క్. ఉరలు 

ఊఉరులుకొ(గ్యొలుపు : చే, న. క్రి, 1. పడు,రాలు, భార,ద్రోణ.1 ఆ. 
2. దొరలు. జాటేపడు, భార .వనా, 

స. కి. 1, అపాయముకలీగించుటకు (పయత్నించు 

ఉరువడీం చు : ఉరువణించు : చే, అ. క్రి. పర్మాక్షమించు. 

కళా. 6 ఆ. 

ఉరువడిగొను . చే. అ. క్రి. వేగముమాపు. 
_ ఉరువడు : ద్వ. అ. (క్రీ. (ఉరువు +పకు) నెజు వేలు 

సిద్దించు. క్ర ఆ. 

2 పేలపన్ను 

ఉరువు : ఉభ; చే. స. శ్రీ. 1. విడుచు, , త్యజించు. ఛార,శాం.6.ఆ, 

2 'అవనెత్తు. భాగ. 10. నృంం. 

ఏ, వెడలించు, వెలునజిచు. భార. యు. 

ఉరువులూదు : చే. న, |కి. రూపములు కల్పించు. మించు- 

ఊఉ ర్హబడు : ద్వ. ట్ర, 8 ఉకులంబడు 

1. కూలు, విజిగిపడు, చందా. 1. ఆ. 

9౨. బందాలుపదు 

పడు: జ అ, శీ. ఇళుపళుగా విటిగిపడు 
ra య 



tr 
ఏటి 

_ లొ, 

185 డు 

చే, అ, (క్రి. ఉరలు, [ఉకులు రూ.] 
1. పడు, రాలు. ఉక్, రౌ స య 

౨. వొదు; జూజిపడు. = 4.౪ 
“మిన్. యా 

మేం ఉత్ప్చాహముపొందు 

9. సపసయుగులు పెటు 
ఠి 

స్ గ్రావయ గు, లావగు, జే 

| c జ ఆ x ఇ a దగ్. బ్ రి అ తీమిచూచు జే. స. EE ధాదులచే కండ్లు పెద్దవిగా చేసిమా చు 

hafman ౨ ల్ని య ఎనోన We ఉజీియు ; దే. అ. కి. 1. ఇల్టులో గు వాని పైకప్పు చెడి 

మె హ్ 1 a యయ . 

Pal 

2 (ne 

యా ద్వారమున వర్గ మునీరు పదు. 

కారీ. 6 ఆ. 

వ (వాదులు కురియు, పడు. 
యె 

శుక. 1 ఆ. 
వీ 

స్ ఇప. 

అ. కి. 1. నచ్చు, ఇష్టరుగు. భార. దో.2 ఆ. 

2. తగు, ఒప్పు. ఛార. 2 ఆ, 

ఫ్ ధర్మనుగు, న్యాయమగు 

భార. ఆది. 5 ఆ. 

శీ. బయలు దేవు,పొడము.ఛాొ.రాొ.యు. 

రి. మేులగు, (ేమ్రమగు. 

6. ఉడుగు. మాను. 

ఈ [కింది వానికి న్యతి 6కార్థము 

నందే (ప్రయోగములు కాననచ్చు 

చున్నవి. భార. ఆది. ఏ ఆ, 

7. జంకు, వెనుదీయు. క. కు.4 ఆ. 

. 1. నరకుగొను, అెక్క_చేయు. 

భార. ఆది. 6 ఆ. 

వి అంగీకరించు. 
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ఉజుకు(ఉర్తు) : చే. అ. క్రి. 1. దుముకు, దూయి. భార.విరా.2 ఆ, 

ఏ, వపాణబ్బు పమగౌత్తు. హరిశ్చ, 4 అఆ. 

ఏ. బయలుపడు. పద్మ, "7 ఆ, 

ఉటుకులాడు ; బే. అ. కీ. 1. తొందరపడు. 

9. దుముకులాడు. (రా. స్రీ) 

ఉఊలుకొ (గొట్టు : దే అ. కి. (ఈణు 4 కొట్టు) 

1. కోతి ఉజ్టుగుని ధ్యనిచేయు (శరం) 

ఉటుచు స. కి, 1 పోగొట్టు, దస్ంపం జేరు. కు. నం. 

అ. కి. 2. ఇంటికప్వునుంచి వాన నీరు కారు. 

ఉటునుకించు దే. అ. (క. ఉజుము. 

ఉటుము దే. అ. క. గర్జించు. భార. ఆది. 8 ఆ, 

ఉటుముకొను : చే. స. _G. గద్దించు. 

ఉట్లటలూగు : దే. అ. |. (డొజ్జటలు + ఊం) 

1. మిక్కిలియాూాంగు. కృ.శకుం.2.ఆ, 

ఎ, చరించు. న. ర. 

ఉట్లిటలూచు వ చే, న, కి. (ఉజటటూయ భా, ED 

మిక్కిలియనవాదు. వేం. ప. ఓ ఆ. 

ఉట్టమ (గు "దే. అ, (కె . (ఉజట్లు +డాగ్సు మీక్కి_చీయూ యు. 

నాం. 5. ఆ, 
నా | ళా ఖర ని ఉటథ్పాడు : దే. అ, కి. [ఉబ్బు + కడు] మిక్కి-లి చలించు. 

హాంన. 1. ఆ. 

ఉలుకట్టు ; డే. నం కి. [ఉలు-. కట్టు] పాలుకీయునప్రుడు 

పశును కాళ్ళను _కాటితోకట్టు 

ఉఊమాతలూ(గు: డే. అ. కిం [ఉజ్హు + ఊంశలు 4 ఊలప]" 
డి =] 

Ll. మిక్కి_లియూంగు. ఉడ్ వారి. 4.౪, 

2. మిక్కిలి చలించు. కాశీ.2.ఆ. 
లి. వేగిరపడు సురా.47, 
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ఉలక (జారు చె. అ. |. (ఉలకన్ 4 పాజు) “వెలికి (పనరించు, 

ఖాన 8, స్క-౦, 

ఉలవరించు ; చే. అ. శ. 1. తడిచే చేల పదనగు నర. 

౨. చేను బాగుగా ఎండ తాకినంతచ 

పొడియగు. 

ఉలికివడు : ద్వ. అ. (క, [ఆలీకి + పడు | ఆకసికముగా కలిగిన 

భయాదులచే కంపించు 

భాగ. రి. స్క.౦0. భార. ఆది.1.ఆ, 

ఉరియాడు: చే. న, [ఉలి + అడు) గంట్లు వేయు 

ఉలియు : చే. అ, [కి 1. మోయు, శట్టంచు. ఆము. 1 ఆ, 

౨, నెడలు, (పకటమగు. పాండు 5.ఆ, 

ఏ. తక్కు, వోను, ఉ. రా. 5. ఆ, 

4, చేష్టలుకలుగు భార.ఆది,1.ఆ. 

ఫ్, అటెచు, కుతముచేయు కు.సం.$.ఆ, 

ఉలివాడు జం అ. కి. (ఉలివు + ఆడు] 1. చలించు 

కఖొ. ఏ ఆ, 

2. [లి + వాడు] కొం చెమునాడు 

కు. నం. 10. ఆ, 

ఉలుకు ; చే. అ, కి. ఉలికిపకు. (రూ) 

1. భయపడు, బెదరు, 

భార. ఆర. 2 ఆ, 

౨, తపించు, తప్తవుగు. నావమూా. 5 ఆ, 

ఏ, అసూయపడు, చూపోపకవోను. 

భార. ఉద్యో. 2 ఆ 

శ. మిబుపుటుగూను. క. నం, 10 ఆ, 

క పొర్లు, నిండి ప్రక్కకు పాలు, 
6. దోపము బయటపడెనని చెదలు, 



ఉలు-చు 18 

ఉల్యుల్చుుచు : "జె. న. Er ఊడదీయు. 

ఉలుపవట్టు ; అశ్వ. "జే. న, న ట్రై. ఉలుపానట్టు. పోంకు. వీ ఆ, 
ము. ళీ న ఉలువా నట్టు అన్య. డే. న. కి. (ఉలుపాశపట్టు) 

l. కానుకిచ్చు, ఇచ్చు. 

రామా. గీ ఆ, 

వశే, ఉలువొబటుపటు. ఆము. 4 ఆ, గం వం 
ఆలుసామోయు. యు, 4 wD 

గీ మెక యులమిోాయడ గాెలును 

లులీపి జూగిలముల నుప ఫొ లిల్లి రపుడు. సా,క ఆ, 
.ఉలుము ; చే. న. క్రి. ఉలువు. 
ఉల్కు_-ఉలుకు:. చే, అ. క్రి. చెదర, భయపడు. ద్వి. హోరి. 1 ఛా. 
ఉలు, : చే, న. (క్రి. ఉలుచు, ఊడందీయు. ౩.1 ఆ. చీ 

a 
ఉలాతినుగు : 5. అన్య జే. విళగంయటడు. (లెలం) 

ఉల్లాసీ దాలుకొట్టు: ను. అ. (క. J]. శ౦ముమోం6వు లగు, 

2. కష్టసుఖము అనుభవించు. 
చ. లాభ న ప్ట్రములందు. 

4. న్యవహారమున మునిగి తేలుచుండు 
ఉల్చాపె ఎటు ¢ హే. స (కీ. “కాను కెపెటు 

లై గై ఒంటికొమ్ము పదేనుగునె కే ఉలా 
ఏ a 

పెట్టాడు. (బో. క్) 
ఉల్హంఖుంచు ; శర. న. డీ. 1. కడచు; దాంటు. కారీ. 6 ఆ. 

2. ఆతి [కమించు, మిజు. .హరిశ్చ. ఆ, 

గ. అగౌరనముశోయు, విరెసించు. 

భాను 8 న్క౦, 

ఆ క ఎగువు. భాగం ట్ర న్క్ల౦, 
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సమాడు: చే.న. కి. (జల్ల సము+- ఆడు.) 

1. ఎ తీపొడు దు. భార. శల. 2 ఆ. 

౨. పరిహసించు; వేళా కోళముచేయు. 

ఏ. నిందించు; దూజు. కాలీ. 4 అ. 

ఉర సముతాడు : చే. శ, క. ఉల నమాడు 
౧ ౧౧ 

ఉల సించు : నం. అ. కి, 1. న్య కముగు.' ఉ. ఛా. 1. ఆ, 
ఛా ఎంటి 

౨. నంతోవీంచు. భాగ. 10. న్మం. 

ఉల సిలు: నం, అ. (కి, . వ _ సం, అ. (8 ] వ్వ కరుగు 

౨. సంతోషించు. ద్య 6 =, 

చె. కలుగు, స్పుట్టు- హారి. 4 ఆ. 

4. ప్రకాకించు, ఒప్ఫు. కానీ. 5 ఆ, 

ధి, వికసించు, పిచ్చు. -కార్సీ. 1. య 

గ. పెచ్చు సాకుగు, భాగ, 1 స్క-_౦. 

ఉర్లాఎం౦చు 3 సం, స కి, దుర్భావలాడు; నిందించు. 

ను. నం. 5 ఆ, 

ఉల్లాసమగు ; సం. అ. కి. నంతోషనుగు. 

ఉల్లాసెంచు ; సం. అ. Er 1. సంతోషించు. వివరా. ఏ ఆ. 

బి ఒప్వూ, (పకాళించు. 

హారి, పూ. రీ ఆ, 

ఉలేఖించు : సనం, న. కి. 1 వి నరించి చెప్పు. కారీ. 6 ఆ, 
లం ఎవి 

9, ఆంధ్ర వవరా, 3 ర 

శారు: 1. చే, అ. కి త్వరపకు, 

భార. విరా. 5 ఆ, 

౨. ఆశించు కోరు. కళా. 5 ఆ. 

ఉవ్వపలూర్ను : సం. న. కి. ఉవ్విళ్ళొర్చు. కపవీక. 4 ఆ, 

ఉవ్వినగొనుః చే. అ. కి. (ఉవ్విళ్ళు + కొను 
త్వరపడు. కపిక,. 2 ఆ, 
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ఉవ్విస్షగొలుపు : చే. న. క్రి. (ఉవ్విళ్ళునొను ఛా. (పే 
త్యర పెట్ట పెటు.  పభా. సి. అ. 

ఉవ్విభారు: టి. అ. క. (ెవ్వళ్ళు + ఊరు 
1. తొందరపడు. 

2. ఆసించు, కోరు. భార. విరా, 1ఆ. 

ఉవ్వచ్శార్ను ; దేన “క. (ఉవ్వళ్ళు + ఊరు. భా పే 

ఆశ కలుగజేయు, కోరిక పుట్టి చు. 

కాలీ, 4 &, 
ల చమ లాం _ దీ యు 
ఊది లుగ వచ్చు: ద. అ. కి. 1. అధికముగా నచ్చ. 

2. పద్బంభించు. 

వెం య జర ట్లు డ్ ప్రత్తుగ్ను * ద్వ. అ. కిం (ఉవ్వెత్తు 4 కొను 

అడచు, నశింపంచేయు 

భాగ. 10 సం. 

ఉష్ణం౦చు న నం, అ, (కీ. 1. ఎండు; న. శ. 

2 వేండెక్కు.. నరాహా, 6 ఆ, 

ఉసికొను : డే. అ. (కి. ర్) కవియు; మాం౭దబగు. 

ఉసికొలు(ల్ఫ్ర పు: దే. న. కి. (కుక్కను) 1. కవియించు. య. 2 ఆ. 

2, రా. రాధికా. 1ఆ. 

ఉసితీసికొను : చే. అ. క్ర. అవకాశము తీసికొ 

ఉసిరిపోవు : డే, అ. a ఉసురుసు రగు. తయ నడు. 

ఉసిలిపోవు : చే. అ. క్రి. తప్పించుకొనిపోవు. 
ఉసివోవు జే. అ. కి. (డ్ + పోవు తప్పిపోవు. 

ఆీకి తగులక దచాంటిపోను. కకు. ఓ అ. 

ఉసుయగు ; చే. అ. కి. నుసుగు తొలగ _ పండి. పురా. 
ఉసురను : దే. అ. క్రి. 1. కలతను సూచించు. 

౫. విసుగుకొను. 

ర. దిగులుపడు. 
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పసుణుకెను : ద్య. అ. కి, (ఉసురు + కొను 

1. వరిలు, నృద్షిపొందు. కాళీ, శ ఆ. 
ధగ “అని 

2, ప్రాణము తీయు. 

ద్య. అ. కి. (ఉసురు + కొట్టు) 

ఇతరులను అన్యాయముగా  బాధిం 

చుటచేత, వారి ఘోవ కొట్టి బాధ 
ననుభనించు, 

ఉ. వాడి ఉసురుగొట్టి వండు వెడినాడు.. 

ఉసురుతగులు : ద్వ. అ. (కి. (ఉసుకు?+తేగుల్రు పాపము తగులు. 

ఉసురుపోసికొను: చే. న. శ. బాధించు, 

సు చే అ క. (పొణము పోను. 

Ma అ. కి. (ఉసుప + అను.) దుశిఖంచు 
శూధపడు. సా, 2 ఆ, 

3 చ అ. కి. ఉసురను. 

చే. అ. కి. ఉసూరునును. 

దే. అ. క. ఉస్పను. 



షో 

ఊంచు : చే, అ. కి. ఊాయ, ఉమ్మి వేయు 

ఊళ(కరలిచ్చు ద్య. అ. (కే. (జొకరలు + ఇచ్చు) 

- 1. శిశువులు ఆనందముతో “ఈ డూ? 
అని ధ్వనిచేయు భో. 7 ఆ. 

బి. హుంకరించు (చూ. ఊకరలుగొట్టు, 

యాక రలు పెట్టు. మొ॥) 

ఊ(కరలుగొట్టు : ద్య అ. (క్ర. (ఊాకరలు + కొట్టు) 

హుంకరించు. ఆనందభయాదులవే 

నటిచు. జస. 7ఆ 

బటు, యాకరలు నెట్టు. బన. 5. ఆ, 

ఊ(కించు ; చే. అ. కి. ఉంకించు. పూను. భార. కర్ణ. ఏ అ. 

ఊ(కువగు . ద్య. అ. (క్రీ. (ఊకువ4 అగు పూను. రా. సుం. 

డఊశ(కు వేయు జే. అ. కి. కనిపెట్టుకొనియుం౦డు, వ్య_గుండగు 

ఉఊ(కొద్దు న ద్య. అ. కి. (ఆ + కొట్ట్రుడాడా అను.చం దా.3ఆ. 

స. (క్ర. కో జ అనుచు విను. 

ఊకొౌను ; దగ్గ. అ. కి, (౫4 ఫొను ఊం అను. పార్వ -6 ఆ. 

స. కి. ఏను. కాళీ. 7 ఆ. 

. భార. ఉద్యో. 8 ఆ. 

డఉశ(గాడు : ద్య. అ. కి. (ఊంగు + ఆడు) ఉఊగనగియూ దు 

చిత. భా. శ ఆ. 

త౦గించు ; చే. న. క్రీ. ఉఊగునటువేయు; 

1.మనుష్యునితటపటాయించునట్లుచేయు 

2. నూటనేర్పు చేత నితరని అనిశ్చిత 

బుద్ధిగలవాసిగాం "వేయు. 
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ఊ(గియాడు : చే. అ. కి, (తోలి + ఆడు) నంచరించు, 

కదలిపోవు కాలీ, సీ. ఆ, 

ఊంగిసలాడు చే. అ. (క్రి. అందోళనపడు 

ఉశ(గు చే. అ. [కి. 1. అందోళించు. ముందు నెనుకల 

కుయ్యెలలోనుండి యూాంగాడు, 

భార. ఆర. 4ఆ. 

౨. కదలు. వం.పం. 1 ఆ. 

ఉఊ(గులాడు వ చే. అ. |. (ఊౌగులు + ఆడు) 

1. రోంగాడు: నర, 

2. సంచరించు: కలంతనందు. వీధి. 50. 

ఉఊ(చపశు ద్వ. అ కి. (హౌం + పడు) 

1. ఉఊంచనల నన్నమగు; కృనించు 

౨. ఊంచ కలదగు భాను .2 ఆ. 
(రెండగ్గములకు నిదియుదాహారణము 

ఉంంచపొవు దే. అ. |. (ఊంచ-+-పోన్రు ఊంనలె నగు. 
+ కృశించు. భల్తా. 4. ఆ. శ. ర. 

ఊ(దముట్టుగొను బే. స. కి. (శోంగముబ్టు +కొను 

నిశ్నేషముగా. జంపు, చంపు 

భార. శల్య le. 

ఊ(చిపోవు : చే. అ. క. కృశించు 

ఉచు ; చే. నం (క్ [m0 భా. (ప) 

1. ఊంగచజేయు ఆందోళింప జేయు 

భార. అర. 4. ఆ. 

2. ఆడించు, కీదలించు. ద్యి- హరి. ఉ. 

అ. (కి. నంబేహించు, కొంకు, రాధికా.1 ఆ. 
నంబేవాము సిగులేక "కిళలికిరముని 
సెగజేసెనని భావము] 
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ఊంయచుకొనిపోవు , చల. (కి. రోగముచే సీఠకనమ 
ఊో(టాడించు . డే. న. క. [హోంటాడు భా, _మె.] 

క్ మాజు మోగించ్రు _పతిభ్యనింహం 
జేయు, జె. 7 ఆ. 

2. ఓడించు, ఓడంశేయు. నిజ. వి.2 ఆ. ఉశి(టాడు : డే. అ. (కై. [రేయి + ఆడు) 

- త్వరపడు; వేగిగపడు. పద . 10 ఆ, 
* తాగు, ఊలాడు. భ్రొ౫గ. 6 నం. 
. అలయా,సొమ్ముసిల్లు. వేం.వంచ. 8 ఆ. 
- తొలగివోన్రు రాధికా. 9. ఆ, 

అధిక మగు, సెంపాందు, 

వరావా, గి ఆ. 
6. సంచరించు, తిరుగు పొందు. గి ఆ. 

న Er 7. వెనుక కులాగవు, 

ముందునకు పోసీకుండు. జె. ఆ. 
ఎ తిపొడుచు 

ww టి రో 

ఠా 8 

డశ6టు బే 
ఊఉశింయడు : జే. న. (కి. నాటు, గుచ్చు, [చూ “శొండుకొను) 

అ. కక. రాలు, వదలు, త్యక్త మగు. పోండుకొను; చేల, (క్రి. (ఊోడు+కొన్ఫు నాటు. 

హారి. ఓ. 7 ఆ, 
2. మరణించు. 

“దాయ ౦యుంక మనకు దానచి క్క 
ఊండుకోొ న వైవు దూర్వీ_ధములు వ్ని 
పవిళాంద మెలగకుండ్క, మిడుకకుండ.)” 

నృ. పు 
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ఊ(డుచు, ఊడ్పు;: దే. న. కి, 1. నాటు నాటు. (శే. ర 
2. చిమ్ము, సమ్మార్థించు.. (శర) 

ఊ(డ్సు : 

ఊంతకొ(గొను: 

ఊ(త మచ్చు : 

 ఊ(తయిచ్చు : 

ఊఈ(దరకొటు : 
€ 

ఊదర (గొటు : 
ర 

ఉఊ(దరలిడు ; 

_ఊ(6దరవెటు : 
స) 

ఊంది వేయు ఇ 

చే. 

దే, 

న, 

రో 

వ 

జ 

రల 

శ స. 

. 1వ 

1కి. 1. నాంటు వేయు. పారం ని ఆ. 

లి చీవుకుగట్టతో భాగుచేయు. 
క. 1. ఆధారముగా బట్టుకొను. 

భార. భీష్మ. 2 ఆ, 

_ ౨. ఆధారము చేసికొను. 

భాగ. 7 స్కృ_౦. 

ఏ. ఊదు. 

4. అనలంబించు. 

కి, ఊ(తయిచ్చు. 

కీ. అవలంబముగా( జేయు. నిర్వ 5 ఆ, 

(రెం (ఈదర +. కొట్టు 

1. 

ఇ 

యం. 

అరటికాయలు మున్న గువానిరాశి పై 

నవి పండుటకు పొగచేయు. 

. ఎలుక, పాములు, మున్న గునవి 

చచ్చుటకై వానికన్నములోనికి పొగ 

పురు, 
౭ 

"తెజువీవేకుండల చేయు. 

(క్రైం 1. ఇగనూంము. 

9౨. వాగుడుతో విసిగించు. 

(కం జాదరకొొట్టు, ది. హారి. పూ. 

నం (క్రీం (ఊందర + పెట్టు.) 
౬ 

1. పొగవేసి జంతువులను చంపు. 

౨. నిలుననీయకుండల జేయు. 

హారి. పూ. 7 ఆ. 

అ (క్రి. పనిని తేలికగా౭జేయు, 
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ఉఊ(పు : 

ఊరు ౩ 

డఊరుండు : 

డిశక్ను : 

oh 
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4. 

నిం 

. నిప్పు మొదలగునవి రగుల్పుటకు 

నోటితో వేగముగా గాలి విడుచు. 

కారీ. 6 ఆ. 

* ఉబుకు, ఉబ్బు. బన. గ ఆ, 

1. నోటిగాలి కిఘముగా విడిచి 
సిపారగుల్న్సు. మూార్క-_౦. 3 ఆ, 

. కరగించు. మార్క..౦. స ఆ. 

స్, నోటిగాలిచే ఎగురంగొట్టు. 

విజ. 1 ఆ. 

శుభాదులను పూరించు. 

ఎగురంగొట్టు. విజ. 1 ఆ. 

(4, వ అర్థముల రెంటికి నిది యుదా హరణము) 

«a @ 

ర్ 

6. 

7. 

(గ్రహించు, పటుకోను. 
లు 
భార. ఆది. 7 ఆ, 

అవలంబించు, పధానముగాయగొను. 

భార. ఉద్యో. 9 ఆ. 

=. నిలుపు, ఆను. భాగ. 6 స్మ్క_౦. 

- నొక్కు, ఒ తిడిచేయు. కాళీ. స ఆ. 
. నాటు, (గుచ్చు. 

. చేపలను ఊత తోయబట్టు గరు 

. ర వాన్యము చెపు. 

కానీ. 5 ఆ. 

గ కి. ఊగాడు. రాజ, చ. 1 ఆ. 

క్. ఆయను. నె పం ద్ ట్ట 

(కి. పోవునట్టుగాం జేయు. 

కి. ఏమియు ననకుండు. 

(కి ఊర్కొను. తూస్వింఛావము పూను 



ఊగించు ; 

ఊగిసలాడు : 

ఊచపోవు : 

ఊచు : 

డిశటాడించు : 

ఉిశటాడు : 

ఉశటారు : 

ఉశటించు : 

ఉశ(టు : 

ఉశటుగారు : 

ఉశి బక్క్కూ ; 

ఊ(డ దన్ను వ 

ఊడ(వీకు ; 

ఉడ౦చెరుకు: 

లః 

9» a 

dll 24 

ph ph య ల 

చే. న. 

జే. న. 
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. కి పాటచే తల లూపీంచు. 

. (కి. 1. ఊంగులాడు. 

౨. నంకోచించు. 

అ. (క్, నిన్పత్తున పొందు. 

అ, కి. న్యాధిచేత తలవెం డుకలు రాలు. 

(శ. ర్, బెం) 

(కి. ఉఊఆటొాడు ధా. Er 

. [కిం ఊగాడు, వడకు, ' త్యరపడు, సంచ 

రించు, అతిశయించు, తొలు. 

ం కీ. 1. బెల్సి ఇదు. ఆం. భా. తృ: 

౨. వంచించు; వూసమువేయు. (శరం 

| (కి. పశువులు మొదలై నపి ని శ్మేషముగా 

(తాగిపోను. 

ం కి. l. భూగర్భమునుండి యెక్కునవానల 

చేత వీరుకారు. 

౨. సత్తున కారివోవు, 

శ: (కిందబడు, పై కుబుకు. 

. శ. 1. తొలగించు; నళింపంచేయు. 

వరాహా, 5 ఆ, 

2. ఉఊోడునట్లు తన్ను. (వ్యు) 

కి. (డన్ 4 పీకు ఊడునట్లు లాగు. 

వా, ఆం, సదా. 

క్రీ. ఊడంుకు, స్థాన భప్టముచేయు. 
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ఊడనిజాడు : దే. అ. కి. 1. నెడలిపోను,_ నమ్ముదిగా తొలగి 
C 

పోవు. కవిజ. ఏ ఆ. 

౨. పాజిపోవు, భయముచే నలు'దెనలం . 

బకుగిడు. ఉ.వారి, 6 ఆ. 

ఊడలుదిగు-డశతలువాజు: దే. అ. (క్రి. 1. మదముక్కు, దిట్టపడు. 

2. శ క్రిడడిగి "లేనబేకుండు. (నె-జ్సి 

ఊగాడు : జే. అ. (కి. ఊొటాడు. 

కడిపడు : ద్వ. అ. కి. (జోడి+పడు. 

1. ఉట్రిపడు, అకస్మాత్తుగా దిగనచ్చు. 

వ గర్భవిచ్చితిమై (| | కిందబడు 

ధో ఓ అ. 
ఊడిపోవు : బే. అ. (కి. ఊసిపోవు, విడిపోవు. 

ఊద్బ్ననట్సగు = చే. అ. కి. సర్వనాశనమగు. 

ఊడు : చే. అ. (కి. 1. విజుగు రాలు, పీఠ. 2 ఆ. 

2. నడలు, జాబు. నరాహా, 10 ఆ, 

లె. లేసు, ఖండీతేనుగు, 

4. భగ్నమగు; చెడిపోను.శశాం.4ఆ. 

5. చసిపోవు. 

6. పొజు, పరుగతు. ఛార.ఆర.2 ఆ 

ఊడుచు : చే, న. శి. (జౌడు ఖా. డే) 

1. ఊఈడంచేయు, తొలగించు, 

2. నదలించు, విప్పు. 

ఊడ్ను : “ద్, న. కి. 1. నడలించు. బహు. ఏ ఆ. 

9 విప్పు, వదలించు. వరాహా. 4 ఆ.. 

ఏ. విడుచు. భీమ. 5 ఆ, 

4. పీకు, లాగివెచు. భార. కర, 
Qe EY) 
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ఉడ్ను : ర. చ్యుతమగు, గర్భపాతమగు. దగా. 6 ఆ. 

6. నణుకు, ఖండించు. వసు. ౫ ఆ. 

7. విండిజేయు, పొడిచేయు. భా. రా. కిస్కి_౦. 

8. అపపహారించు, బెదరించు,లాగుకొను. శుక .ఏఆ 

౧ ఫవొలమున "మొక్క్కలునా (టు. 

10. కననుచిమ్ము 

ఊడ్చు కం నవోవు: చే. అ. కీ. నమూలముగా నాశనమగు. 

ఉశతాదు : డే. అ. డి చేప పలను బట్టు సాధనముచే వేటాడు. 

(రూ. ఈంతాడు. (నె. జ 

ఉదర గొట్టు డే. అ. (కి. అదేపనిగా వాగు. ఎక్కువగ విసిగిం చు. 

ఉదరపెటు : చే. న. కి. ఎలుకలు, దోవులు మొదలగునని 
త్రై 

వోవ్రటకు ఊత సాగే 

ఊదు ; చే. అ. కి. ఏదియోరహన్యముగా చెః ప్పి పేశేపించు. 
ఉదా- చెపిలో నూదు. 

ఉను : డే. అ. (క, 1. కలుగు. భార. ఉద్యో. స్ ఆ. 

2, నాటుకొను. భాగ. 10 స్క-౦. 

న డీ. 1. పూను, _గహించు. దశా.2 ఆ. 

ఇ, అనలంపీించు, మొదలిడు. 

హారి, ఉ. శ ఆ. 

8. పొందు, కలిగియుండు. 
భార. శాం. 5 ఆ. 

. ధరించు, తొలుచు. ఆ. రా. 4 అ. 

. అను, మోపు. ఆ. రా. 2. ఆ, 

యజ్ఞాదులుచెయు. ఈ. రా. ఇ ఆ, 

తోలు మె త్రపజచు. (న. ర) 

ఊనంగొట్టు, త్ర ఫోలు చాగుచేయుటకు 

నీటిలోనికి _వెలాడగట్టు. 

శ | 



ఊపిరిపోవు : 

ఊశపిరియాడు : 

ఊఉశబదేలు : 

దీశియు : 

ఉర(బోవుః 

ఉశరకపోవు : 

డిశరకుండు : 

డిశరకొను : 

ఊశరాణుచు : 

ఊశరారు. : 
చి 

డిశరీఠరించు : 

(“వావిళ్ళ (పతి ఉఊన్నుము” ఆనంద 

ముదణము) 

9. తగిలించు, బంధించు. ఆము. 4 ఆ. 

సి పొందించు,కలుగంేయు. నై ష.2 ఆ, 

4. యజ్ఞాదు లొనరింపంజేయు.. 

భార. ఆది. 5 ఆ. 

(కె. (పాణముపోవు 

E . కి. గాలి ఏల్సుకొనుటకు క్లగు 
Ki 

అ. క్రి. పుం స్హషము పోగొట్టుకొను 

న. క్రి. ఉమ్మి వెయు, ఉమియు 

. శ్ర. కీణించు 

అ. కి. పయోజఎములేకుండు 

ఆ, కై. మానము నహించు 

= టం [కి మానము వహొం-చు 

Dh య gh gh [ణి ణీ ణీ క 

(ఓ 

న, కిం ఉారార్ను. సె, టో 

ద్య. న. క్రి. (గోటుఫు + ఆజుచు 

1. ఉఊఉరడించు భార.పశా. 2 ఆ. 

౨. బతెమాలు కావ్యా. ఆ 

1. కలుగలేయు, పహాంన. 2 ఆ. 

2. నోరూరునట్లు చేయు. భాగ.10స్కంం. 

సం. స కి. అంగీకరించు క, కం. 1అఆఅ. 
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ఉశరు.రూ. ఊటలు): డే, అ. [కేం l. ఉఆటనచ్చు, లోపలనుండి (దవము 

మైరీనచ్చు, 
2 (తినలగోరిక చే) నోటినుండి [దవనము 

కలుగు దవా, 7 ఆ. 

ర. కలుగు, పుట్టు హారి. ఉ.7ఆ. 

4. లానగు, ముగు. నరావా. 4 ఆ. 

ఉఊరుకొౌను : చే. న. క్రి. మూరుకొను, ఆఘాణించు, వసు.3ఆ. 

ఉశరుచు : చే. అ. కి. ఊరు శర. 

చే 

ద 

ల ఉశరుబిండి చేయు శ్రి. పచ్చడినూజు, (వినుపపప్పు నానబెట్టి 
. h న ల టు ఊరేగించు : ద్వ. న. శ్రి. (ఊశేగు ధా.ే.) ఊ శేసనట్టుచేయు 

వెళ్ళగ ట్లు. [రాన] 

ఊరేగు : ద్య. అ. (క్రి. (ఊక +వగు) 
1. ఉత్సనములలో నూరిటో పల్లకి 

మున్న గువాని మై టిరిగ్ని నచ్చు. 

సాప్. 2 ఆ. 

9. మిడిసిపడు. 

స, పెద్దటీక ము పొందు. 

4. నీ యిష్టము నచ్చినట్లు తిరిగి 
లు వ ౧౧ 

రమని అనమ్మతితో చెప్పు, 

ఏ. వానరులు పెండ్తిలో నూశేగు. 

6. ఉఊరునుంచి వెడలిపోవు. 

7 (పదర్శించుకొను. (తన గొప్పు 

ఉశిరు(ర్చుచు : చే. న కి. చేతితో నొక్కితీయు. శుక. శి ఆ. 
అ. కి. నిశ్వసించు. దశొ.రి ఆ. 

ఉఊర్పుచ్చు : ద్య. స, (కి. (ఊప్ప + పుచ్చు ఊపిరి వెడలంజేయు. 

ఉోర్చు విడుచు. శేష. 5 ఆ. (శ. రు 

ఉంర్పోవు : చే, అ. క్రి (ఈప్ప+పోవు) ఊపిరాడు- నిర్య.శిఆ. 
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ఉఊర్కడించు : చే. అ. క్రి. అతిశయించు. ప వీ, 

ఉశఅడించు ; చే. న. కి. (జోజుడు భా. డే) ఓదార్పు, ఊరట 

నొందించు. భాగ. 10 స్క. 

ఊజడించు : అత్మ నేపదము. రూ. ఉఊారడించుకొొను. 

ఉఊటిడ్(ల్లు)లు ౩ చే. అ. కి]. ఉపశమిల్లు. నైవ, 3 ఆ, 

2, స్వస్థతనాందు. 6ఉ. లా. 6 ఆ, 

3, ష్మిశొంతినౌందు. హరి, పూ. 1 ఆ. 

రూ. డజోరటిలు-ఊారటిలు. 
(nN 

ఊజడు : చే. అ, (శ్రీ. 1. విరమించు. భార. ఆది. 4 ఆ. 

2, ఉపశమిలు పారి. 4 ఆ. 

ఫ్, న్వస్థతనొందు భార. ఉద్యో 3 ఆ, 

స... శ్రీ. అప్పగించు, భార. ఆర, 2 ఆ. 

డిశజ వేయు : డే, న. gl. నానబెట్టు. 

2, చివుకునటుచేయు. 

ల. న్యవహారమును తెమలకుండచేయు, 

ఉఊలమాలగుతుచు : జీ. అ, (కీ. [యాల +మాల+ కుడుచు] 

1. తవహాతహపడు నవ. శి భా. శ.ర. 

వం గనుక్కిళ్ళు మింగు CR 

మొడ్డపెట్టా (న్య 
ఉఊలవడు : ద్వ. అ. (క్రీ. [జోల + పడు] భోరుమను. వార.2 .ఆ 

ఉశలుకొను ; డే, అ. కే. నూలుకొను, నిలుచు 

(మూ. జోలుకొలుపు] భాగ, 4. నృ_౦. 

ఉలుకొలుపు ; చే. న. (కి. [శోలుకొను. ధా. (మె. |నూలుకొలుపు. 

నిలుపు. రంగా. ఏ అ. 

ఊల గ్రాల్బువ చే. నకి. ఊలుకొలుపు 

డవాడు "జీ. అ. (కి. ఊోగాడు పారి. 1 ఆ. 

ఊవిహరు.,; చే. అ (కి. ఉవిిళూరు పీ, శకుం. ఏ ఆ. 
౧౧ లుగా 
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అ, డి. డాయ, చెన్న. 3ఆ, 

అ, క, 1. ఊపర త్నేతవముగు 

2. నల చాడెక్కి_పోన 

న, (కిం చిక్కు, కృనించు. వ న. 

అ. (కై. 1. జోడిపోవు 2. రంగుపోవు 

అ. క్రి. [ఊసు + పోవు] కాలకపమగు 
తోచు, నిర. 9 ఆ. 

నం. న. (క్రి. ఆలోచించు, వికర్కి_౦చు 
మార్క-౦0, 1 ఆ. 

Ds pl 

ph pb gh 

గి 



నం. అ. క. కం౦ఠస్థముచేయు 
ఒల్లో ఇఒలే 5. సం. న, డీ. అబ్బచ్చు [నన] 

నర, న, (కిం l. అప్పుకెస్పు. 

2, నంబంధము విడిపోవు 

తెగుః సర. న, (కి. నరిబంధము పీడీపోవు 
కృ శేకుం. సి. ఆ, 



0 

ఎంగిలాకులు తిను: చే. న. కి. ఉచ్చిష్టము విను. 

ఎంగిలాకులునాకు : చే. అ. కి. సీచమునకు పాల్పడు. వా, 

ఎంగిలించు : చే. స. క్రి. ఎంగిలిచేయు. కు. సం. 5 ఆ, 

ఎంగిలి కాశించు: బే. న. కి. ఉచ్చిష్టమున కానించు. 

ఎంగిలికూటి కాశించు : చే. అ. కి. పర స్రీ 'కాఫించు. వా, 

ఎంగిలిగావించు : చే. స. క్రి. (ఎంగిలి + కావించు.) 

1. బలవంతముగా రమి౦చు. 

౨. చెజచు. నిర్వ. 6 6, 

ఏ, ఎంగిలించు (వ్యు) 
ఎంగిలి గుడుచు : చే. న. (శ్ర. నీచవుందిండి తిను. 

ఎంగిలిచేయి విసరు: జే. అ. న. (కి. అతిలోభియగు. వా. 

న్యతి రకార్థమున : ఎంగిలివేయి 

విఫపగనివాడు. 

ఎంగిలిచేయు : చే. న. కి. అపస్నితముచేయు వా. 

ఎ౦గిలి6దిసు : దే. స. కి. ఉచ్చిష్టము తిను; విడిచినది తిను. 

రుక్నాం. 5 ఆ. 

ఎంగిలిదోవ(జను: చే. న. (కి. (పాంతదారి ననునరించు. (చాటువు) 

ఎంగిలిపడు : చే. అ. క్రి. 1. లంఘనములె లై నత ర్వాత పథ్యము తిను. 

2. పొద్దుటిపూట చాలు రన్నము తిను, 

(పెద్దవారు (పేమతో ననెడు మాటి) 
న్యవ. నాయనా! కొంచెమెంగిలిపడిపో! 

ఎంగిలిమాటలాడు: చే. అ. కి, ఎకువు మాటలు మాటాడు. 

ఎంగి శ్లీత్తు : బే. న. (క్రి. 1. తినణా విడిచినవానిని పై కివేయు, 
2. నీచపు. బనులకు. బాల్చ్పడు. వా, 



ఎంచులుపెబటు : 
ర 

ఎండ6గట్టు : 
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గ 

దె. న, (క్రై. 1. గణించు, అక్కి_౦చు. 

2. ఉన్యదమున్న టు వరి ౦న. హర.5 ఆ. న్న్న న్నట్లు దం హొ 

లి సాటించు. 

= నుడించు., జ్. 

నను. 4 ఆ. 

రా.6 ఆ. 

దశా. 2 ఆ, 

బతు తల! చు. ద్బీశా రా రో ‘3 ర 

4 

5. మించు; నిరసించు. 

6 

7 

ర. అననసరముగా మో 

dh 9h A&A య (no fe 

లో fy 
స్ నిర్దగ్రనము చేయు. 

దఫొ. 2 ఆ, 

ఎండకన్ను నిడక న్నెఖుంగకుండు; వస్టమెలులకుందు. భార. ఆశ. 

నిండక చ్నెజు (గక కండు: చే, అ. కి. (వ్యతి) 1. ఇలునెడలకుండు 

2, ఏకప్ర మెజుంగకుండు 

భాగ. ర న్మం,. 
ఎండంగెటు 

ర్త 

ఎండతగులు : 

ఎండసిడలగు ; 

బండపడు : 

ఎండ(6బడు : 

ఎండ(బాటి ; 

ఎండ (బెట్టు : 

దే. న. (కీ. 1. ఎండలో నాజి వేయు 

PI సువ 0పంజేయు 

8. నిర్ణ )నముచేయు 

చే, అ. (క్రి. ఆతపము తాకు 

డే. అ. కి. ర (ఈ. ఎండపడినది ఇకలే.) 

కాళీ ౨ ఆ, ద్య. అ, (కి, ఎండతే గులు 

చి. అ. కి. నిర్గ)వనుగు. 

డే న, క. ఆతపమున( బెటు. 
a) 

స్వా. 3. అ, 
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ఎండమావులంబట్టు వ చే. స. కి. అసాధ్యకార్యముశేయు. 

ఎండవడు ; ద్వ. అ. (క్రైం (ఎండ + పడు) ఎండలోబయాణము 

చేయు. గంధ. 66. ప, నం. 8. ఆ, 

ఎండవాలారు ; చే. అ, [కిం చల్చ బడు 

0, oO Cy © ట్ర్ 2 ళ్ “ క్రి (ఎండు. ఛా. పే ఆకు. 

నిర్భనముగా జెయు. దొ, 1 ఆ. 

ఎండిపోవ : "టె. అ. |కి, ఎండుకొను, ఆహోరము'లేక మాడు. 

ఎండు : చే, అ, [కి 1. అటు, ఆన్ష్రమగు. వరా, ఎండించుః 

౨. సీరసించు, చిక్కు. 
శ అన్నముళ₹క మాయమ. 

శ. తడియారు 

రీ. ఈశుపీ_ం౦చు, 

ఎంతకు6దెచ్చు * బే. న. (కి. అనర్థము కలిగించు 

ఎంతకెన తగు : జీ. అ. [క వ చెడు కార్యము నైనం జేయు. వా, 
Qos లక 

ఎంత కొన దిగు : చే. అ, క. వచెకు కార్యమును వేయుట కెన 
' ఉనా 

షా 

పిదప శు నా, 

ఎఎదునా కాకుండా పోవు: చే. అ. డీ, "దేనికి కాకుంజా చెడిపోవు. 

సర్వవిధముల న్యష్థంతగు. 

ఎంపనూర్చిడి చేయు: జే. న. (క్రి. బొమికలు నుకుమువేయు. ప. వీ. 

ఎక దొట్టు ; చే. అ. (ద్ ఎగందొట్టు, అతఫిశయి౦ మ. 

డ్; నిటూ 'ర్చెకదొటన్ . ఆము. 5. ఆ, 
ర్త ఆ 

ఎకసకం*_మాడు ; 
రౌ చే, న, (కి. పదియాచక ములాడు, 

ఎకసక్కామాడు ; నక్కెము లాడు, పకసక్కైములాడు: (రూం) ఎక్కనక్కైము. లాకు 
ఎక్కుదీయు; చే. సక ఉద్ధరించు 

ఏక్క(దోచు; చే. న, (కి. వురికొల్చు, 



ఎక్కదోయు 

ఎక్క్మదోయు : చే. న. కి. 

ఏక్క_పొడుచు 1 

ఎక్క-సమగు : 

ఖద గా డు స 

ఎఏకొగ_సమగు : జే. అ, 

చే. స. 
ఇ EN . 

93 )=౦బు ల 
చో 

చే. 

డే. అ. 

జె. ల్ 

య్ 

ళా 

5 త 

స, కి. 
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ఎెగదో యు. (నే.జి) 

. lL. ఫుంయొక్కి_0-చు. 

బి, "ద్వేషము పుటించు. 
ఓ 

. (అక్కి= +అఆడు 1. ఎక్కి యాడు; 

వి, సారిచేయు, (వురిళొలువు) న, ర. 

(వెక్కా_డు అని పోళాంతీరము.) 

స్, అణంగగవోక్కు. 

4. అధికముగా మాటలాడు. 

(క్కువ ఆట్టే అడు) తెలం. 

. భుకాయానము కలుగు, 

1. ఎక్కుయేయా, కాళీ. ౨ ఆ, 
2. ఎత్తు. బొండు, 1 ఆ, 

ఏ. కలిగించు. భార. శల్య. 

4. అధికము చేయు. మల్ల. 2 ఆ, 

5. ఎక్కుకెట్టు. పారి. 5 ఆ, 
6. చెల్తీ ంచు, ఆం. భా. తృ, 

7. కొంజెములు పెట్టు. 

ర. పురికొల్చు. 

9. దూర్చు. 

10. ఒకడానిలోని వస్తువులు మజోక 

జానిలోంజేర్చు. (గంథములలోని 
విషయములు గాడ. | 

(ఎక్కి + కొను, స్వార్థమున) 
ఎక్కు, అధిషించు, కానీ, 4 ఆ. 



చే. స. (క్రి (ఎక్కు +ఇకు) ఎక్కు. నెట్టు. 

భార. విరా 

దే. అ. (క. 1. అధిన్వించు. సారి. 1 ఆ. 

2. సెకివెడలు. కాలీ 2 ఆ, 

3. నచ్చు. శాక. విరా 

4. సృద్దియగు. హాకి. పూ. 9 ఆ, 

5. అగు. రాఘవ. 3 ఆ, 

6. సిదించు. భా, రా. అయో, 

7. వినీతమగు. భార. ఆర. 

ర. ఆవేశించు, భా. రా. అయో. 

9. అతిశయించు, కలుగు. మార్గ-ను. 

1. ఆగోహాంచు. ఆము. 6 ఆ. 

2. అధిపించు. భార. ఆది. 6 ఆ. 

సె, ఆఅ శయముగా గాను. 

. ఎక్కు... అధిష్టేంచు. పార్వ. 6 ఆ. 

. 1. వింటినారి కూక్సును డొలంగించు. 

భా. రా. ఆర. 1 ఆ. భార. విరా. 

౫. నృద్ది చేయు. వారి. ఉ. 9 ఆ. 
న 

. (ఎక్కు +తీయు) సజ్యము గాం జేయు. 

విలా. న ఆ. 

వకు, ఎక్కదోచు. భాగ. 10 నృ_ం. 

| నజ్యముగా వేయు. 

క్రి, (ఎక్కులు 4 పెట్టు ప్రురికొలుపు. 

పోత్సహాంచు., దశ. శీ ఆ, 

(ఎక్కు + పెట్టు) నజ్యముగాంజేయు. 

భార. ఉద్యో. 2 ఆ. 

౫, నారిసి సంధించు. కరు. 1 ఆ. 



ఏగ (గటు ఫ్ 
రు 

ఎగ (గొట్టు 

ఎగ గెలుపు 

ఎగ (గలు : 

ఎగ (చెవటు ¢ 
॥ పీ 

ఖగ జయం 
a] 

వఎగయజేపు ; 

ఎగ6జోప్ప : 

ఎగ6దట్టు : 

ఎగ (దన్ను న 
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-_ అ, కి. అవఖిశయి౦చు. 

““ఆళ్చిస చశ్వేవమూవటికి నిట్టు అనియ హేల 

'జేపటికి చేంటి పొయంసు కేపు గలబె? 

మోహ మకొ్కొానం జక్కని ముద్దుజాణ 

యొకని విగికెౌంగిటను జేర్చి యుండనలయు” 

భాం. నిం. 1 

జీ, నుం (నేం గ మే కిగటు. 

వ 

౨. ముడివెయు. 3.1 ఆ. 

"జీ. గ. Be 1. ఎగురలొట్టు. శవ. 1 ఆ 

9. సగ వేయు. 

జే, న. (క్రి. పురికొలుపు 

డే, స. [కి పీలత్త్య. క్రో గ్ర SB 

చే. క. |కి, విజురబొంచి భటుకోను. స. (| ఏ A) పు ను 

జే. స. శీ. పీల్చు. కళా (ఆ, 

జే. అ. క్రి. పశువు పాలీయక బిగలుట్టు. 

జీ, న. శ. 1. సెకిదోలు. కాళ. ని ఆ. 

2. విడుచు. రానున. 2 ఆ. 

డే. అ. క. మ ఫై కినచ్చు; కీచు పెకి ఉబ్బు. 

౨. అతిశేయిరచు. చెన్న, 4. ఆ. 

3, శాసనము సాకి వచ్చి యదుపడు. 
| a 2 Cs 

4, శేమ్మము ఎగందటు. 

గ్ న లు 

ద అ. కీ, 1. పళున్ర పాలీయకుండు; 

ఉచా:ః- ఏర ఎగ(దన్ని సది. 

నం కి. పె కిదోయ్యు; 

ఊఉ, ఆవిరె మళోంత నెగదన్నినది 

Ea 



ఏగ6దియు : 

బఎెగందొెటు. 
ట్ 

ఎగ దొబ్బు ; 

విగ (దోచు ఇ 

చఎగ(బటు ; 
యట 

ల pb 

Dh ల 

db 
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అ. కి. (ఎగ్ ఈత ట్టు) అపిశయించు; 

ఈ, రా. ఏ ఆ, 

స (క్రి. ఎగ్మదోయు, ఎగవేయు. 

ను క్రి (ఎగన్ + తోచు) సెకిదీయు; 

భార, సభా. 2 ఆ. 

ణే, ఎగందోయు. హార. 7 ఆ. 

= సోాందికి (దోయు. రై (ne 
స, (రః సురికొల్చు. 

. న కి. (ఎగన్ 4 పట్ల్రుఎ తిపటు. శేవ.5్ఆ.శ. ర 
బాల 

+, నం (కం l. పణు7త్తుకొని వచ్చు. కాళ. 9 ఆ. 

౨. మోదంబడు. న్య. నారరిద ఆతని 

కెనగంబడిరి, 

అ, డీ (ఎగన్ + పాజుు ఎగువకుం బాలు. 

విాదికిటెయు. న రం. 

స. కి. [ఎగన్ +ావీల్చు] పెకిం పీల్చు. 

వాడు గాలి యగలథీల్చుచున్నాండు. 

స Er ఎగంగొటు వొ. 
ట 

ఎగవేయు. 

న, కి, (ఎగన్ + పోయు 

1. అతిశయింపంకేయు. శనా౦. 4 ఆ. 

ణా (పేలేచు. చం. రా. ఏ ఆ, 

అ, కి. దుర్చోధము చేయు. రాభా. గి ఆ, 

ఏ, కటు తష్టూ, 
డి 

4h. విచ్చలవిడ యగు. 

స్, పోవు సెక బోయు. 
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ఎగగబాకు ; చే. అ. శీ. (ఎగన్ + పాకు 

క కిల బాకు నీలా, 1 ఆ, 
పెకి ఎక్కు, 

ఉన్న తపదనికి నదోవిభముగా నెళ్ళు. 
ఎగచు : ౧) చే. న, శీ. 1. తజుము. భాద. ఫమ్మ. స్ ఆ. 
ఎవుచు : || నిర్వ. 7 అ. భాగ. 1 స్కంం. 

తోలు. భార. కర్ణ 1 ఆ. 
ఓ 

వోవు. న్యా. 4 &, 
2. ఎగయం చేయు. 

దీనికి ఎగనన్ అను తుమున్న౦తరూపము. 
నిర్వ. ఏ. ఆ. 33. 4. ఆ, 

ఎగజ్టు : చే. న. డీ. దుర్య వ్రతము నేయు 
ఎగదువ్వు : దే. స. కి. (ఎగ్ + దువ్వు) పైకీ దువ్వు. కవిజి ఆ. 
ఎగనూకు ; చే. న. (కి. 1. సహాయపడు (తెలం 

2. పెకిలేప్ర 
ఎగనూదు : చే. న. డి. (ఎగన్ + ఊామ) 1. ఎగురనూవు 

2. నిరసించు వసు.5. అ, 
(ఏది పె రెండర్థముల కుదాహరణ మ్మే 

ఎగ నెత్తు : చే. న. శ (ఎగన్ + ఎత్తు) మైకెతు. పభా. 5 అ. 
ఎగ బిట్టుకొనివచ్చు ; బే. అ. కీ. అంతయు తన వలనే అగునని 

వీలునక యే జోక్య ముకలిగించుా ను. 
మిగ బడు : చే. అ, (కి. ఆఫతో ముందుకు వచ్చు. 

ఈ. జనము ఎగబడి వచ్చినారు. 
ఐగ మీటు ; చే. న. కి. (ఎగన్ +మిటు పెకి మోటు, 

వసు, 1, ఆ 



163 ఎగేయు 

ఏగ మింగు : జే న, (క్ [ఎగన్ + మింగు] పూర్తిగా (మింగు, 

| భాగ, 6 నం. 

వ్య (బవరింపంచేయు. ఎగ యంబస్టు చే. న, (కి పై! 

ఎగయి౨చు : "దే. శ. (| [ఎగయు ధా. ప్రే 

1. ఎగయంజేయు, ఎత్తు, భార. భీమ్మ,. ఆ, 

ల, వ్యాపింపంజేయు. కాళ. 4 అ, 

ఎగయు ; జే అ, Er ]. ఎగురు, (పబోధ, సే ఆ. 

2 వ్యాపించు; 

స్ లేచు; నరావా, స్ ఆ, 

4. కలుగు; భాగ, 10 స్క-౦. 

ఏ. వెడలు. నరాహా. 12 ఆ, 

6. ఊడినచ్చు, మూర్క.0. 1 ఆ, 

7. _పజ్వరిల్తు. 

ఏగయుదెంచు ; చే. అ. (కి. (ఎగయు + తెంచు, స్వార్థమున) 

పై కినచ్చు. రామూ. 7 ఆ. 

ఎగరొప్పు ; దే. అ. కి. (ఎగన్ +రొప్పు) 
1. నగదు. (ప్రబంధ. 788 

ర్తి, అలువుతో రొష్టు. 

ఎగరో(ంజు : చే. అ. కి. ఎగరొప్పు. శర. బా. 

ఎగవిడుచు ; చే.న. క్రి. (ఎగన్ 4 విడుచువిడిచి వేయు.కళా.8ఆ. 

ఎగ వెట్టు ఫ చ, న, శ. 1. ఉసికొల్చు. 

2. ప్రురికొలుు. 

ఎగవేయు ; చే “న, కి, (ఎగన్ 4 వేయు) 

1. బుణాదముల( దీర్చకుండు. 

౨. చేసిన దోషమును తప్పించుకొను. 

ద్వి- సారంగ. ఏ ఆ. 

చ. చేయనలసిన పని చేయకపోను. 
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ఎగ వేసి కొసిస్రోవు; జీ. అ. (కి. తప్పించుకొని పాతిపోవు. 
న్య. ఎగేసికొనివోవు. 

ఎగవెచ్రు ; దే. న. (కి. (ఎగన్+చవెచు టై (క! వచ్చు 
1. ఎగురవేయు. రామా. 5 ఆ. 

| 
2, అపు ఎగ వేయు, 

ఎగసనదోచు : చే, న. (కి. (ఎగనన +లోచ్యు 
క. మై కిరదోయు., కాళ. 4 అ, 

2. పురిపొల్పు. 
లి. దెకిదిద్దు. భా, రా, అరణ్య. 

. 
ఇక, ఎగననర్యదోయు. 

ఎగసికౌలాడు : చే న, కీ. ఎగతాలి (పడు చేయు, 
ఎగసివడు : ద్య. అ. క. (ఎగసి + పడు 1. ఎగిరిపడు. 

2. గర్వించు. రా. మి పీ ఆ, 
(రండగ్భములకు నుదాహరణము) 

ఎగసిలు ; దే అ, (కీ. ఎగయు, అ. ప. (౮ ఆత ఎగాదిగ కనుగొను: చే. వ, డీ. కోపముతో నెదిరిని మాచు. ప ఎగాదిగా చూచు , చే, న, క. 1. తేరివాజు జూచు. 
ల ఆశ్చర్యముగం జికె కిందికి. జూచు. వా, 

రా ఎగి చిపట్టు : చే, న, డీ తేజీమిపట్టు. కు, నం, 9 ఆ, 
ఎగిరించు ; "దే. న. (కి. ఎనుకుునటువేయు 

ల ఎగిరివడు : ద్య. అ. క్రి, (ఎగిరి 4 పడు le ఎెనగిసీపడు; 
వి, గర్భపడు; రాధికా, ఏ ఆ, 

ఎగియు ; చే. న. క నొక్కు, 
ఎగు : చే. అ. క, 1. సెకిబోవు, (వీడా. 



ఎగుడుదిగుడగు. చే. 

ఎగుదు చే. 

ఎగుదు -జే. 

ఎగుమతిచేయు = బే! 

ఎగురయగెాటు ; చే, 
ట్ 

ఎగురు దే, 

ఎగురులాడు వ చే. 

ఎగువు : డే, 

౧ 

ఎగ్గాడు ; "దే. 

ఎగించు ; చ. 
౧ 

ఎగుగొను : చే. 

ఎగ్గుచేయు : డే, 

డే, ఎగుతలచు : 
a 
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అ. క్రి. పరిస్థితి (క్రిందుమోందగు 

అ. క్ర. 1. పరుౌత్తు. బన. 6. ఆ, 

9, వచ్చు. | పండితా. పర్య 

ను, కీ నహాయపడు. రూ. ఎయిదు 

న, (కి. 1. ఓడకు సరుకు లెక్కించు. శ. ర. 

9. చీశాంతరములకు నరకులంవు, 

నః [క్రి 1. ఎగురునట్టుచేయు 

9. "లేకుండంయేయు 

అ. కి. 1. ఎగయు. స్వా. 4 ఆ. 

9 ెకిలేచు దశా. 2 అ. 

నం కి. ఎగుర వేయు. హార. 1౪. 

అ. క్రి.[ఎగుకులు + ఆడు]దుముకులాడు. శర. 
1. కోపించు. [ తెలం] 

2. కోపముతోంజిందులు[ దొక్కు.. 
న, క్రీ. ఎగుచు [తోలు] భార. కర్ణ. 2 ఆ, 
అ. (క్రి. వకాంతేముగనుండు: 

ఎవరును "లేకయుండు 

“ఎగ్షత మైన చోటి” మించు, 

న. (కి. నిందించు 

న. శ్ర. 1. తప్పుగా తలం. భాగ, 10 సం. 

౨. దూషించు, దా, 4. ఆ, 

ఏ. అనాదరించు. నసు. 2 ఆ, 

న. శ్రి. [ఎగు+కొను] 
తేప్పుగా భావించు. భార, కర్మ, ఏ ఆ. 

న. కి, హాోనిచేయు 

అ (కం కీడు తలందుం 
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ఏస్టలాడు ఇ... వసలుపలుక్ష క దె. స, డి. నిందలుపలున. 

ఎగులువటు ; దే, అ, శ్ర. తప్పులు పటు, ౧ 
టు ఎగులువడు : దే. అ, (కి. నిందపడు, a 

ఎగులువట్లు: చన. క. 1. తప్పులు పటు, ల 
లు 

pA అవార్థము వేసివా ను, 

ఎచ్చరించు ; దే అ. (కి 1. పాచ్చరించు. పాండు. గి అ, ఎచరిందు ; 2. పురికొలుప్పు, మల్ల. 2 అ. 
ఎచ్చరికించు : 3. స తికిదెచ్చు. ఆము. 5 ఆ. 

శ. జాగళరూకునింజేయు. నను. 6 ఆ, 
వ. తెలియంచేంయు, దవా, 7 ఆ, 

ఎచంరిలు, ఎచి.రిలు; జీ. ౬. శీ. 1. వరిలు; నృద్దిపొందు. 

కళ్ళా 6. ఆ, 

చి. జాగళూకుండ సు 

(మా, ఎచ్చరిల్లు) 
ఏ. చెల చేసు. (మూ. ఎచ్చిర్లు) ఎచ్చుభు : చే అ. డ్రీం 'పాచ్చరికతోనుండు. 

క్ 

ఎచ్చించు ; దే న, (కీ. పెంచు. 
ఎచ్చిరు, ఎచ్చిరిలు దె. అ. కి. చెలశేగు రామా. 5 ఆ 
ఎచ్చిణు దే. అ. శీ. 1. వరిలు చె. ఆ 

x 
౧ ఎ 

సెదదేటు కు. సం. వ్ ఆ 
9. బాగుపడదు నా. పంచ. 1ఆ ఎబ్బలు ; 

చ | చే. అ క్రీ. వర్షిలు సేదదేటు, బాంసవడు. ఎబ్బిల్లు 3 

ఎచ్చు : దే. అ. [కి 1. మిక్కు_టవుగు. ఢఊ. రా. 7 ఆ. 
2, పిజ్బంభించు. ఉ. రా. 2 అ. ఎచ్చులుబడు : చ, అ. కి. బడాయికొబ్బు. 
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ఎచ్చులువలుకు క "జే. ఆ. (కె, 1 (సగల్బములాడు 

PI పలు చెప్పుకొను. 

ఎటులను ; చే, అ. కి. వ విధముగా. జెషప్పవలయునో యటు 
ని ౧౧ 

చెప. పండి, [ఎట్టులనినన్ , అలు న్నన్ | 
(ల) తి లా 

ఇడకటు : డే. అ. (కి. [ఎడ గా కట్టు] 
అ టు 

ఆరినప్రుంకు మణజలచిముపటు.ళే .ర. బౌ 
రి 

న. కి. చేక్ళు. కానీ. 7 ఆ. 

ఎడ కలుగ చను;ె 

ఏడకలుగనిలుచు: | 

'ఎడగరపడు : ద్య. అ. కి. | ఎడగర + పడు] 

(శమపకు, అలయు. భార. సా. 1 ఆ. 

[ము దితేపా. "వేగిరపడియెద వేల యింత. 

శ. ర. పా. 

ఎడగా చను : చే. అ. క్రై. దూరముగా పోవు. కళా. 1 ఆ. 

ఎడ గిల్లు : డే E వైతొలంప, తేప్పుకొొను. విప. 2 ఆ. 

ఎడగొను : బే (కి. (ఎడ+కొను 

1. నందుచేసికొను. (ప్రభా. 5 ఆ. 

2, ఒన్ రాని వక్క ఒకటిచేరు. వ. వీ. 

ఎడతప్పించు : చే. న. (క్రి. నమన తప్పించు. పారి. 2 ఆ. 

ఎడతాకు : చే. న. 3కి. 1. పతిధుటించు. కృ. శకుం. పీఠ. 

౨. మిక్కి-లిచేరు. అని. ౫ ఆ. 

ఎడతీయు : చే. అ E ఎడ తెగు 

ఎడ తెగు : ద. క. 1. విడిపోవు. భార, విరా. 5 ఆ. 

౨. -వేజగు. భాగ. రీ స్కంం౦, 

గ. నించు. భా౫. 1 స్క-౦. 



కతోొటుకొొను 
(on) 

ఎడర్"ట్టుక్రొను 
ఎడ (కచ్చు : 

ఎశ(దాప్పు 4 

ఐడ(చాయు : 
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ఏ చే. అ. (క. మధ్య నలము వ్యాపించు. కు.5ం. 11ఆ 
చే. అ, (కి. ఎడ లెను. 

ఉక చ్చెవక్రున నెడ్వతెన్వక పదునెనిమిది 
_ బెనసగములు.” 

దె. అ. క. (ఎడ + కెవ్వు) 
1. లెగు, అచ్చిన్న మగు. భార.శల్య 1ఆ, 
౨. ఎడంబడు, చెడపోను. ఆము. ర ఆ. 
స. రాకుంకు, ఆగివోవ్లు, 

భౌర. శాం. తే అ. డే. అ. కీ. దూరముగం దొలను. 
ద్య. అ. క్రి (ఎడన్ +పడు) 

1. విరానుము కలుగు, క, నం, 6 ఆ 
విరామము౦డ్షు. భర. ఆర. నే ఆ, 

2 లోపమునచ్చు. ర౦. రా. చాల. 
ల. ఒకదాని తర్వాత నొకటియగు. 

భార, ఉద్యో. 2 ఆ, 
4» దన్యగు. భార. శాం. 6 ఆ, 
రి. జామానుదాకం డగు. విజ్ఞా. న్నన, 
ర. పశ్యాదులు తప్పించుకొని వేజగు. 

రూ. పెడబడు. 

దే. న. [క్రి (ఎడన్ +-పొవు) 
1, తొలగించు. ఉ. రా. ఏ ఆ. 
2. వేజువేయు. 

ప్ తీక్పు, ఉ. రా. 5 ఆ, 
జే. అ. (కి ( తన్ + పాయు) వేజగు. 

రూరమగు. వసు. 5 ఆ, 
స Er పీండు. 

నా, మి ర 
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ఎడయెబుయగకుండు: చే. అ, క్రీ. లోకన్యవహోార మెజుంగరుండు. 

కం. నం. 5 ఆ. 

ఎడదవచ్చు డే. అ. శీ. బుద్దిసుట్లు కొలునాయిశత. 

ఎడనాడు చే. న, కి. (ఎడన్ + అడు) 

నూజు, నిందించు. భార. 6 స్క-౦. 

ఎడపడు : డే. అ. (కి. ఎడమగు, దూరమగు. 

ఎడపిలయగ్గు చే. అ. (కీ. ఈ జేరు, (తెలం 
ఇ ee? = 

ఎడసప్ప : చే, న. [కి 1. (గడియమొ.) ఫీయు తొలగించు. 

హాంస, 5 ఆ, 

ఏ. అంతరాయ నుండిం-దు. 

భా. రా. వాల, 

. వీడు, భార. విరా. నే ఆ, 

. ననశింపలజేయు. మా, ఎడయు] 

. రాయణాెరము నడుపు. 

. కుంకునతనము సేయు 

. విడిచి] పెట్టు. భార. ఆను. 4 ఆ, 

. మినహాయుంచు. 

. అడ్డుగా పట్టు, [:సరా. ఎడ నెట్టు. | 

యా చని 

౮.7 ప్ oy 
885 dh [ ౭ [ne 

ఇవ రగిలి గో రల కాడ 

ఎతమగు ; "బే. అ, (క 1. నందగు.. 2. దూరవూగు 

ఎడపోవు | 2 కుడి పక్క_కుంబోవు (నె. జ్. | 

ఎడవిడినడు ; చే. అ. (క్రి. దూంమగు. 

చే . 1. ఎడమకు సెన వేయు. 

వ న్యతి రకము చేయు. 

ర (we 

ఎడమవెట్టు : చే, న. కి. ప్రక్కకు సెట్టు. హారి. వీ9, 
ఎడమిచ్చు : చే. అ. కి. చోటిచ్చు. 

ఎడముకొను: చే. న. (కి. (ఎడము + కొను) ఆక్రమించు: 

అ. (కి. అనకాశము చేసికొను. కళా. శ ఆ, 

ఎశయగు చ అ . డి. దవూరమగు; భాహ్యామగు, 



ఎడయాడు 

అఎడయాడు ; జే. అ, (కి. (ఎడ + ఆడు) 

1. తీమగాడు ౨. “పరి భమించు. నైవ పషంర్ ఆ. 
2. నడచుకొను. దళ. '/ ఆ, 
ఏ.ఎడంచాయు. ప. వీ. 

బడయించు దే. న, కీ. (ఎడయు భా, ED 
ఖండించు, నజుకు. భాగ. 6 స్క. 

ఎడయు ; డే. అ. (క్. 1. తొలంగు, అచ్చు, సుం. 

వ. ఏముఖవుగు, ఉ. రా. 6 ౪, 
3. చెడిపోవు, నుక, 2 ఆ. 

స. (కి. వికుచు. హారి. పూ.9 ఆ, 
ఎడయెజుగు : "జే. అ. కీ. లోకన్గావహోరము తెలియు. ప. వీ. 

[ఎడలి. వా శాంత రము] భా. ఆర. 1 ఆ. 
ఎడరు ; చే 

ఎడలించు; - చ. 

ఎడలు & 
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2. విచర్దించు, విసరి ౦పంచేయు. పారి.ధఆ 
సి. తీయు, [చిక్కు మొ] నదలుచు. 

శుక. శ ఆ. ఆము. 1 ఆ. 
4. నశింప జేయు కాళ. శీ ఆ. 
5. బయలుచేయు. భాగ రి న్కం. 
6. నణకు. య. 2 ఆ. 
7 నడలించు *వడిపవోం చేయు. ? భా. దో. చల. 

అ. [క్రి 1. అపసరిల్టు నై. 6 అ. 
౨. సడలు, సా. లే ఆ. 
ఏ, రాలు, కు. నం, 4 ఆ, 
4. చెడు, ననొంచు. భో. 4 ఆ, 

_ అ (కిం పిటుగు, 

సం క్. [ఎడలు. భా. (మేం) 

అపసరిల్ల( చేయు. న్యా. 3 ఆ. 

భార ఉద్యో. 2 ఆ. 
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ఎడలు 4 ప. చనిపోవు. భార. దో. 1 ఆ 

6. భగ్నమగు. భార. (దోణ. 1 ఆ, 

7. దూరమగు, చం, రా. 4. ఆ. 

5. బయలగు, భార.భిహ్న్మ 2ఆ, 

ఎడలుచు . దే. స. కి (ఎడలు థా, యి 

ఊడందియు. చిత. భా. 4 ఆం 

ఎడ మృ శ్రీ న (కి. 1. అపసరిల్ల (జేయు, కునల, 1 ఆ, 

౨. ఊడందీయు చిత. భా.3 ఆ, 

స, చెలికిందీయు కళా. $.ఆ, 

ఎడలువాపు ; చె. స. శ్రి. (ఎడలు+పాప్ప్ఫు 
ఎడణాస్ప. (బ్రహ్మో, ఏ ఆఅ, 

ఎడలుసేయు : చే. న. కి. (ఎడలు + చేయు) 

అఎడంయాొపు కవిరా. ఆ, 

ఎడవడు : ద్య. అ. కి. విరామము కలుగు, స్యా. స్ట్ అ, 

ఎడవాయు ; ద్య. న. కి. “వేీబుపడు, నిరం. 2 ఆ. 

ఎడ వెటు : చే. స, కి. [ఎడ + పెట్టు] 1. మినహోయించు? 
లు A) 

ల మితి వెట్టు; భార. [దోణ. 1. ఆ. 

ఏ త్యజించు? ఏకుచు (చూ,ఎడపెట్టు) 

ఎకవోవు : చే. అ. క్రి. (ఎడ+ పోవు రాయచారమేగు. 
నవ, సా. 

ఎశనను : "బే. అ. కి. (ఎడ శ చను వై తొలగు. నుక.1 ఆ. 

ఎడసిపోవు : చే. అ. [కి తొెలంగిపోవు 

ఎడసూజగొనివేచు: చే. అ. (కి. అవకాశము చిక్కి౦చుకొను. 

క, నం. శి ఆ. 

ఎడ సేయు చే. న. (క్రి. (ఎడశాచేయు) 
1. తిరన్మ_రించు. భాగ. ఏ. నృం, 

౨, దూరముచేయు; భార. ఆది. 6 ఆ. 



ఎడసొచ్చు దే. అ. కి [ఎడ + చొచ్చు] పెబడు; 
ప్రవేశించు భాగ. 6 సం ఎడుక సెప్పు చే. న క సోదెచెప్పు (నె. జ) ఎడుపువేయు; చ్చే. ౪, శి. (కుళ్ళిన చోట నాకునాటు. (నె. జ) ఎతపడు ; చే. అ. కీ. త్మీనమనో-వేదన ననుభనించు ఎతవచ్చు డే. అ. (క్రి, దుఃఖమునచు (కౌలం) ఎక్తలొట్టున.. కేసుకి [ైక్కకా+కాల్టు] 
సాజుదోలు ఆనంద. వీడి, ఎర్తరతతర చేయు న. (క్రి. ఉక్కిరి బిక్కిరచేయు 

ఎప్బలి బెట్టు వ చే. అ. [గ నెల్లుననలన భూవు మెఇసుకదిబ్బలు పెట్టు ఎతి కొను డే, అ. డీ. ఎత్తు, కొను] 
1, సిదమగు; భా, ని. స్క_౦. 
2. 2. యేక్నించు ఫే ర. 

* కలుగు, వాని కె వళ్వర్య్ణమె _ల్రికొన్నడి 
స. Es 1. గహీంచు 

9. పుడిసిలితో, గహీంచు.భార.విరా .9.ఆ, 
ఆది. 2 .ఆ, 

లే మోయు. భార, భీవ్మ. 2. ఆ. 
4. దొంశగిలించు భార, ఆది.1ఆ. 
ర్, అరంభించు. “ఈ తప మె తిొనియ 

= నగజు క, నం, ? అ. 
చంక బెటుకొొన్న 

కీల ల్లవానినె తిఫొనుము.. 
7. యాచించు. బీచ్చమెత్తుకొను. 

రా 

 తేపలుకు ; "జే. న. (కీ. చెహ్వూ, అచ _ , 

తిపెటు ; దె న (కి, దాచియుంచు. [నా] 
అవ ఈ 
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జాడే 

ఎత్తిపెట్టు : ) చే. స. (కి, ఒకన్య కిని అనననరముగాం బొగడి 
0 త్ర | జా 

ఎత "వేయు వ |కృ-ని_జి| పెద్దచేయు. సె జి, 
DD 

ఎ త్తివౌడుచు ; దే. అ. కి. తప్పులు వెల్లడించి మనసు నొచ్చు 
— ౧౧ ? 

నటు పలుకు. భా. 10. న్కం౦ం. పూ. 
(Mm 

& MRL ' ద - ఆ J వ్య 2 
ఆరు చే. = (కి. 1. పవెడిపోన. “ీఇలాం త యాల ఎత్తి ధు ర ్న వ్ర ఇల్ల s ౫౮ాలుస్ప్రు 

నిడి పోయి న.రా. 7 ఆ. 
pean vy) 

మా బోవ వీ పు _కగాయ వు 

“వావి భాక ఎ తిపోయినది.? 

ట్ర Ey యము! | నం Er IR లి తివేయు, యీ టై (కిందం బడ చేయు. 

ఎవి నా వాలి 

ఎతివెచు ; ఇ, వేలికపఆజచు 
జా. / 

అనే 

ఎ తివెసికొను ః చే. న. కి, 1. ఉపనంహారించుపొను. 

“వ్యాజ్యము నె తివేసికొ సను.” 
pen ] 

ఐఏ, మానుకొను 

“వ్యాపారము నె త్తి వేసెను.” 

ఎత్తు : చే అ. (కి. *, అతిశయించు. భార. ఉద్యో. వి ఆ. 

వీ కలుగు, భా, రా. యుద్ద. 

స. పూను, భార. ఉద్యో. 4 అ. 

4, దం'జెత్తు. భార. ఉద్యో. ౨ ఆ. 

నం (కః l. సెకి లేనందీయు. 

ఖార, ఉద్యో. 2 ఆ, 

2 అర్చించు. ఉ. రా. 8 ఆ, 

రీ. గహించు. వుడిసిలితో గహీం-చు. 
కాళీ, శ ఆ. ఉ. హరి, 1 ఆ. 

శ్రీ నిలుపు. భీవు. 5 ఆ. 



రల 

రి! 

త్తు 
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త్తు వ్ 
స్ (బుదికించు, 

భర. ఆది. 6 ఆ. భి. రా, యుద, 
(వాణములత్తు = బదికిం చు] 

6. సెల గెంచు. వసు. 1 ఆ, 7. తోడు, పెటు. ఆము క్ర, 4 ఆ, 
8. చంకనిడుకోను. పాండు. ని ఆ, 
9. నహీంచ్పు ధరించు, 

భా. రా. కివీ,_౦. కాళ. 4 ఆ, 
10. స్మరించు, వార, ర్ ఆ, 
11. నెల డించు. నరాహ. గి ఆ, 
12. పడయు, వొండు 4 ఆ, 
3, దొంగిలించు. ఆము. 5 ఆ. 
14. పాచ్చించు. భార. ఖీవు. 
15. (పనరింపంజేయు. నవలా. 1 ఆ. 
16. (పన్తావించు. (వ్యా 

“ఆ మాట యె త్రనద్దు. 9) 
17. సన్ను | " తెలం, J 
18. తంచ్షులు ఎగ. ఎక్తుకట్టు బే. 5 న (కి. 1, నిలుపుకొను. 

—ముడ మె వికట, క, గం. 12 ఆ. ఎకుకపోవృ : : మ ఎకుకవ ము / చే. న. క. దొంగిలించు. [వా] 
ఎతుకొన్సు , దే. అ. క, సిద్దపడు. శుక. 4 ఆ. 

న. (కి. 1. కీసిక్రాను, (పఫా. 5 ఆ, 
ఏ, దొంగిలించు. విప. | ఆ, 
ఏ. కాపాడు. విక్ర. 7 ఆ. 
4. వేగము అందుకొను 

“పోనుపోను గజము ఎత్తుకొన్న ది.” 
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ఎతుదెంచు : చే. అ. శ్ర. (ఎత్తు+ కెంచు 
ఆల paar.) 

దండె తివచ్చు. భార. ఆడి. 7 ఆ. 

ఎతుపడు: ద్య. అ. క (ఎత్త ఎతు 2 + పడు) 
జన 

ఎతువడు: 1. సిదింపకపోవు 
- ధి 

9 భగ్నమగు 

ఏ. దివాలాకీయు 

4. పశువు లేనలేకపోవు. ప్రబోధ. శీ ఆ. 
ఎతు పెటు : చే. స, కీ. కపటోసాయములు పన్ను. 
బి Co 

1. పురికొలుపు 

ల న ఎనాసంచు 

స పోటీసె 

ఎతులిడు : డే, ౫ 5. పోత్సహడను కల్లా 7 ఆ 
అలవాటే 

ఎతులుపెటు : డే. అ, (కి! శం కొ ౦డెములు చెప్పు. 
Mn = (sR) ల 

ఎత్తులువ ప్పుః 9 నేరనట్లుచేయు 

ఉదా.- ఎజుంగనివాని కెతులుపెటు 
— ల 

ఎతులువెట్లు : చే. న. (శ్రీ. మోనగించు వాల్మీకి ఏ ఆ. 
ణన పోత్సహీంచు శుక. 1 ఆ, 

ఎతువచ్చు : చే. అ. కి. సాటియగు భాగ. 10. న్మంం. 
అలామో 

ఎతువడు : ద్వ. అ. కి= (ఎత్తు (పడు) 
మో 

1. జనస త్రము లుడిగిపోను (పశువులు) 

హారి. పూ. 6. ఆ, 

౨. 'జెడిపోన్ర భాగ, 10 సం, 

స్, ఎతేయిడు. రామా.7ఆ.రాధీ. 2 ఆ, 

స. కి. (పోత్సహించు పహూంన, ఆ, 

. న. శ్రి. తూచు. తూనిక వేయు శ.రాన. 
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ఎక్తు వోవు ; 

ఎకు సేయు : 
(NEE a) 

చే. 
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అ. క. (ఎత్తు + పోవు) 

1. పడిపోవు, రామా. 4. ఆ. 
“ఎకుపోయిని న్ ర. 

2. తీసిపోవు ఉ. హారి. 6. ఆ, 
"బే. న. కి (ఎత్తై + వేయు) 

మ 

Pay 

చే. 

చే. 

దే. 

1. కపటముపన్ను . వుల ణ. 2 ఆ, 
2, పోలు, సాటినచ్చు 

“ఇం డనీలపురంగు నెతు చేయ గడం, ౫ 
రుకా మ్ కాం. 

అ. (క. తెలివికక్కువగు. ర్స ఆ ఆ. 
న, డీ. l. ఎ_-తెలత్ోం చేపల ననవవీలగా* బటి 

నట్టు పట్టుకొను. 

2. సులభముగా జయించు, సిర్వ.6 ఆ. 
. అ. కి. (ఎద + అగు) 

పశున్రలు బుతుధర్మము నొందు. 
అ. కి, మనస్సు బాధపణు. శుక. 1 ఆ. 
- అ. (క్. 1. అధికముగా చలించు. 

2. గుండ పగులు. 

“అ కి. భయపడు. ఉ. రా. 6 ఆ. 
చలించు. '“భీల్సివ్రేం జాల నెదనడి 

వమోూరీచయం డిటని పల్క.?) 

క్త క్క వం రా. అరణ్య. 
అ. క. బుతునవయమునక్షు వచ్చు. 

“ఆను ఎదపోయినది.” 
అ. ౩. (ఎదాన +పడు) ఒకరిపై ఆధారపడు. 
అ, [కిం స, (క్రీం _(పతిఘటించు, 
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బఎదుగ చే. అ. శ. 1. "పెముగు. ఫుకు. 

వ. నసమోపించు. భాగ. 10 న్మం. 
ఏ. అతిశయించు. నిర్వ. 4 ఆ. 

4. ఈడునచ్చు. “ఎదిగిన పిల్ల ౧) 

ఎదురగు : చే. అ. (కి. ఎవరు, అభిముఖము అగు. 
ఎదురాడు ; దే. న. కి. 1. ఎదురు తిరుగు. శుక. 2 ఆ, 

2. ఎవురుమాట చెప్పు. దా. 6 ఆ, 
ఎడురుండు :. చే. అ. (క్రి. విరోధించు. 

అ. (కి. 1. ఎదురగు. నను. 2 ఆ. 
న. (క్రి. ఎదిరించు, (పతిఘటిం చు. 

భార, భీష్మ. 1 ఆ. భాగ. శి స్మ. 
మారొం_ను పజచిన నస్తునులను 

కుప్పం జేయు. _ ఆలం.) 

2. కుప్పనుండి ఏరితీయు. 

ఎచుతుకొను : దె. న. కి. (ఎదురు + కొను) 

1. ఎదుకుగొ నచ్చి యాహో్ణనించు 

ర్ట? శ ER ob 

స 

మిక. ' ఆ. 

2. (పపిఘటిం చు. సాండు. 4 ఆ, 

స. జయించు. రాథికా. ఏ ఆ, 

అ. (క. 1. ఎదురగు. ఉ. రా. సి ఆ, 
2. ఆనన్న మగు. విప. 2 ఆ. 

ఎదురుకొలుప్పు : చే, న. (కి. (ఎదురుకొను భా. యే 

న్న ఎ్రికికిదెచ్చు. నం. రా. 5 ఆ. 

ఎదురుకో సృచేయు: చే. న. [కిం నరుండు రాయగా నేళతాళములణో 

చనెదురుగంయబోయి యాహ్యానిం+ చు. (తెలం) 
ఎదురుచు : చే. అ. ద్ర న. (శ్రీ. _ప్రతిఘుటించు. భార. కర్ణ .2ఆ, 
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ఎదురుచూచు: చే. అ. కి. వేచియుండు. నైవ. శీ ఆ, 

ఎదురెదును మూదు, (ఆ_మేడితరూపము) 

స, (కీ. మించు, పీడించు. ఆనంద. పీ*. 

ఎదురులుచూచు :) చే. న. కి. పతీపి.0చు, ఎదుసుచూచు. 

ఎదుర్లుచూచు భా. రా. యు. కాం. 

ఎదురుతాకగుః చే. అ. క్రి. (ఎదుకు? తాకు + అగ్ఫు 
ఎదుకుపడు. జై. 7 ఆ. 

ఎదురు తిరుగు : చే. న. కి. 1. ఎదుర్కొను 

2 వరుగ బెట్టు. 

ఎచురుదొట్టు చే. న. కి. ఎదురించు - 

ఎమరునడచు చే. న. కి. ఎదుకేగు కళా. ఏ ఆ, 

ఎదురుపడు : ద్వ. అ. న. క్రి. మ. వదురగు. వాంన, 2 ఆ, 

2. |పకిఘుటించు. భారం ఛమ్మ. 2 ఆ, 

ఎముర్య్నుయాయు ; దం. అ, (కి. మారు చెలంగు. 

చే. అ. (కి ఎదువుగా బోవు. స్వా. 5 ఆ. 

ఏసెలగు: చే. అ. (కి. (ఎమురు+ చెలగు) 

ప్రతిధ్యనించు. భార. ఉద్యో. 4 ఆ. 

ఏదురెకుు_ : చే. అ. కి. (ఎదురు +- ఎక్కు) 

1. ఎదుుగాయటోను. ఆము క. 1 ఆ. 

ఏ. బాధించు. కకం. 4 ఆ. 

ఎదురెక్కు; ఎదురీదు: జే, అ. కి. దుమ్మర కార్యమున కుద్యమించు. 
ఎదురొెడ్డు చే. అ. కి. 1. ఎదురు న్య్యూహము పన్ను. 

కవిక. 2 ఆ. 

2. _పతిఘటించు. ఉ. రా. 3 ఆ. 

స. (క్రీ. 1. ఎదురుచేయు. కళా. ర ఆ. 

2, ఎదురుపం'బెము పెటు. 
e3 
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ఎదురొత్తు : చే. న. క్రీ. మారొతు. పారి. 1. ఆ, 

ఎదుర్కొంసు; ఎచురుకొను: చే. న. కి. పకిగుటేంచు. ఉ. రా.2 ఆ. 

ఎదుర్చు : చే. న. కి. ఎదురుచు. 

భార. ఖమ్మ. 1అ. కాళీ. 7 ఆ. 

చే, అ. క్రీ. ఎదురుపకు, ఎవురగు, చూచు. 

సారి. ౫ ఆ, 

ఎదుర్చుడు : G& 

న. శ్రీ. 2. పతిఘటిందు. భాగ. లే న్యం, 
ఎద్దువట్టు : | డే, న. కి. ఎద్దును ముహ్క_హేనము చేయు. 

ఎన్తుకో టు : హరి. పూ. 6 ఆ. 

ఏ[(దుచు : [ డే, అ. (కీ న్యతి ₹క ముగు. ఉ. వారి. 4 అఆ. 

ఎనగొను : చే. న. శ్రీ. పొంచు. కు. నం, గ ఆ, 

ఎనచు దే. అ క్రి, ఉడికిన దానిని గరికుతో మె త్తగాం 
జేయు. 

ఎనపు చే. న. శ్రీ. 1. ఎనువు, కలిగించు. చంది. 4 ఆ. 

2. ఉడికిన కూరముద్దను కన్యముళో 
చాగుగ నుర్తించు. రూ. ఎనుప్ర. 

ఎన(బోలు : చే. అ. క్రీ. సాటియగు. భాగ, 4 నం. 
ఎనయగు : జే. అ. (కీ. పోలు. 

ఎనయించు : చే, న. కి. [ఎనవయు ఛా. _ే.] 
1. ఎవయం చేయు. పహాంన. ౨ ఆ, 

౨. ఘటింపంజేయు, నసు. 1 ఆ. 

3. అతుకు. శం. వంచ. 2 ఆ. 

ఎనయు : చే. న. శ్రీ. 1. పోలు. భార. శాం. 5 ఆ. 

౨. కాకు, సంగమించు. 

వారి. 7 ఆ. హాంస. 2 ఆ, 

ఏ. సోకు నను. తి ఆ. 

4. ఫు చ్చుకొను. సుక. ౨ ఆ. 

5. పొందు. నను. గ ఆ. 
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ఎనయు అ. (క 1. నమానమగు. ఫార, పీరా. శి ఆ. 

2, అగు, శుక, 1 అఆ. 

ఏ. కాయు. వారి. మూ, త అ. 

శీ, కూడు, దమించు, 

భోధ. శాం. 4 ఆ. శశాం, స్ ఆ, 

స్స్ పట్టునడు. ఆవు. గ ఆ, 

6. ఒప్పా. ఇందు. 1 ఆ. 

ఎనవచ్చు : జే. అ. (కి 1. ఎనయణోలు. భోరు ఉద్యో. 4 ఆ. 
2. నాటినచ్చు. ( తేలం.) 

ఎనవాయు : "దే. అ. కి. (ఎన-[ పాయు) జోడువీకు, 

నియోాగమ౦దు, భా, రా, సుం, 

ఎనవోలు ఇ జడ. అ. (కి ఎనవచ్చు. నసు. 2 ఆ, 

ఎనసెయు : జే. సం TE వోల్యు 

ఎన్నవలుబెట్లు + "బే, ట్ర శి. మూటలతో వొాసపోయి యేడ్చు 
జ లు 

7 ఎన్నించు ; డే. న. క్రి. ఉడికినడానిని కన్గముణ్ో బాగుగ 

మర్గించు నె, జ 

పనియు డే. అ. (క. 1. కలిసికొను న్, ర, 

2. ముదయగు. “పప్పు ఎసిపీనది)” 
లు 

ఎస్నికతక్కు : చే అ. కి, (ప్రసిద్ధి చేందు హంన. 5 ఆ. 

ఎన్నిక చేయు వ చే. స. కి. ఎంచు, గణించు. 

ఎన్ని కమీజు ; డే, అ. (కి. ప్రసిద్ధిగాంచు. రుక్నీణే l. ఆ. 

ఎనుచు - ఎనుప్పు: చే. న. కి. 1. సు క్రగాజేయు 

2, వెగునట్టుగా చేయు గ త్మ 
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ఎన్ను : దే. క [కి 1. లెక్కించు. భార. ఆది. 1ఆ. 
వె నరకుచేయు. ఆము. 4. ఆ. 
స కీరి ౦చు, నీలా. 2 ఆ, 
4. నిదెంచు. హారి. పూ. 9 ఆ, 

ద. తలపోయు. విక్ర. 8 ఆ, 

పు కొను: చే. స. క. (ఎన్ను +ఫొను) 

1. (గహాంచు 

ఐ ఏఅుకోొను 

ఎన్నెదలుకలుగు ; చే. అ కి. ఎన్ని గుండె లున్న నని చేంటివాడుక. 

బన. 6, 

ఏఎమకు : చే. న. క్రీ. నెకుక్కు వెదకు. కానీ, 5 ఆ, 

ఎముకబలియు : చే. అ. (కీ, 1. దృథమగు 

2. గటివాణీన యెముక కలదవగు 

3 నరన, 1 ఆ, 

ఎముకలెరు ౩ చే. న క్రి. (ఎముకలు + నము 

1. ఎముకలు లేనివానిసిగా6 జేయు. 

౨. బానెంచు 

ఏ. చంపు 716. 

ఎమ్ములు చి రోవు : చే. అ. డి. నుర్మ భన ముగు, సారం. 3 ఆ. 

ఎమ్మెలు దంచు చే. అ. క్రి. నగలుపోవు, పారి. 
ఎమెలుపకు డే. అ. శః నిరాడంబరముగంజెప్పు. భాగ, నం 

ఎయిదించువి చే.న. (కం (ఎయిచు ఛా. ED బిగించు 

ఎయించు : “'తెలియంలజేయు భార. పరా.వ ఆ. 

ఎయిదు : చే. అ. (క్రీ. 1. ఇముడు బన. సె ఆ, 

ల నచ్చు (వరా. ఎయు 

3. పోను. భార. డో. 1 ఆ 

4. నిలుచు. కు. నం. 6 ఆ. 

ర, సరిపోవు, పండి. ది, 
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. బుతు, తెలిసికొొను. 

(వరా. ఎయిదించు) 

2. నెంబడించు. భార.[దో. స ఆ. 

బఎయిదు ల 
గా 
yo —_ 

స. పొందు. భార. విరా. ప ఆ. 

శే. చేరు, నమోపించు.భార.ఆర.4 ఆ, 

ఎయుచు : చే. అ. (కి. 1. బోవు, భార. ఏరా. 4 ఆ. 

ఎయ్య / 2. నచ్చు. భార. (దో. 2 ఆ. 

స్. ఎగురు. కు. నం. 7 ఆ. 

స. కి. 1. పొందు. భార. విరా. 2 ఆ. 

2. వెంబడించు. భార. విరా. న ఆ. 

ఎయ్యను వ, చె. అ. [క్రి తిరస్కార సూచకముగ ధ్యనిసేయు. 
కు. నం. 12 ఆ. 

ఎర గలివడు : డర. న. (్ర. దగ్ధము సేయు. (హోలాహల విషము) 

భాగ. రీ న్మ-౦. 

ర ల్లో oh ర న (కి. ||. నమన్క_రించు. భార, ఆది.7 ఆ: 

2. ఆబటుకు. భార, శల్య. 1 &. 

ఎరగొను : "జే. అ. (కిం (ఎర + కొను 

]. అఆకలినిగౌను. ఠం. రొ. యుద్ధ. 

౨. ఆకలి తీరు. చరా. 2 ఆ. 

ఏ. పరవతవుగు. 

స (కిం (మింగు.  ఉ. హరి, 5 ఆ. 

ఎరచేయు;: | 
వరపేయు: డే. న. (కి. ఉవేవ్సీంచు కిన, శకుం. 2. ఆ. 

ఎరలు : దే. అ. కి. ఉప్పభానమొందు. కు. నం. శి ఆ, 

ఎరవసలుపోవు : చే. అ. (కి. దానానలముచే దగ్గవుగు. 

భార. భీవ్మ. 1 ఆ. 



183 ఎజంగినచ్చు 

ఎరఏిచ్చు : చన వ. 
ఎరవీయు +] నుం (క్, అపా ఇచి. 

ఎరవుచేయు : చే. న శ్రి. నేతలా దలయ, ప. వీ, 

ఎరవుతీయు : చే. స, క్రీ. అప్వుచేయు. 

ఎరవుపడు : ద్య. అ. కి, (ఎరవు-పడు) ఖభేదమునొ౦దు, 
కలహొంచు. భార, దో. 

ఎరవుసయు. చేస. కి. (ఎరవు+వేయు] 
అన్యథా జ్రావించు 

ఎరవెటు : చే. స (క్రి, మోహము కల్పించు. 
శు లి 

ఎర వేయు ; 1 దే. వ, (కి. 1. అహారమువూపి నలలోచిక్కి ౦చుకొను 

2 లఅం౦ంచనవుెచు త 

ki 

ని - ఎజ్జను (వురుగ్రు గాలమునకు వెసి 

చేపను బటినటు నోణబుణ చుకొను 
రు ౧౧ 

ఎరియ బెటు దే, న (కె, (ఎరియన్ + పెట్టు) 1, పోగోటు; 
ట్ కు. స్తా 

2. నరింపంజకేయు రామా. రీఆ, 

౧, మండించు. కాల్చు. కం,.నం.10 ఆ, 

ఎరియించు చే. న క్రి [ఎరియు థా, వే ఛాధించు 

పొర. ౧, ఆ, 

ఎరియు చే, అ, (కి. 1. మరిడు 

2, పరితపించు భార,ఆర.5 ఆ. 

ఏ, నశించు భార. ప్రా 1అఆ. 

ఎరు : జీ న క్రి ఎజటుయ [ తెలిసికొను) బన. 4. ఆ. 
a 

ఎబిగిపోనుండు : చే, న. కి. ఎక్కిపోనుండు, క్కు సం. 11 ఆ, 
ఎజంగివచ్చు ; చే. న. కి, దిగినచ్చు, కు, నం. 1 ఆ, 
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'దే. అ. న. (కీ. 1. ఉలుకు కు. సం. 11 ఆ. 
2. (వాలు భార. అను. 1 ఆ. 
నె, నమన్క_రించు భార. అను. 4, 
4. న కత గను కం, నం. 1 ఆ, 

ద్వ. అ. క. (వజ +కొను) 1. అముణినునొందు 
ఏ. బరిమో(దనుండు రం. రా. ఆభ, 

చే. అ. కి. ఉప్పభానమునొందు ప, ఏ. 
దే న. [క్ (ఎలుగు ధా. _ే 

l. పకటించు వారి. ఫీఠి 
2. నేర్చు. మ ల. 1]. ఆ | లొ లె, తెలువు జె. 4. ఆ 

1. తెలువు. భార. శాం. 6. ఆ. 
2. నిజ మనుకొను వెజ, & ఆ, 

ద్వ. అ. (కి. 1. 'జెలియు; భర. ఆది. 2. ఆ. 
లి. (పక టమగు; శుక్ర, 1. ఆ. 

లె. బోధించు భార, ఆర. 2, ఆ, 
దే, న. (కి. (ఎఅుకొపడు భా, _వే.) 

* తెలువు శుక. ఏ ఆ. 
2. పకటించు ఆము. 5. ఆ. 

దెస (క్ గు రెజుంయసు, 

లం స, (కి. ఒక్ విషయమును గూర్చి యధికముగ 
మాటలాశ్తు, ( తెలం) 

చే. న, శ. 1. తెలియు, (గహించు. 

భార, ఆది. ఏ, ఆ. 
వ నేరు . వాసిష్టు 1. ఆ. 
లే. అనుభవించు వి, ఫు.1 ఆ. 
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ఎట్టిజిగిదన్ను * చే. అ. డీ. ఎజ్జవారు. “దానం గకుతు స్ో డొజ్జజిగి 
దన్నిన కన్న రూపు మాడ,” 

కకుత్, 5 ఆ. 
ఏజ్జసూదు : దే. స కి. ఎజ్జగా నూదు, '“ఉట్టిపడ్డట్టు కుజ 

నూదినట్టు-దిన్య వాణి పలి క్మ్ 

భా. 6 న్క_౦. 

ఎట్టలుబో ణు | } చే, అ. (క. నంజ యెటుపులు తిరుగు అక ౪ 159 | 

ఎజ్జవారు : "దే. అ. డే. ఎజ్రానగు, 

ఎలమించు చే, అ. (కి. (పకాళించు. కు. నం. 7 ఆ. 
ఏఎలము : దే. అ. శీ. 1. వికసించు. కు. నం. 7 ఆ. 

2, ఒప్పు. కు. నం. 6 ఆ. 
ఏ. చిగుర్పు, లేతేయగు, కు. నం. 6 
4. (పకాశించు. ప. వీ. 

ఎలయించు : చే. న. కి. (ఎలయు భా, వే 
1. తీసికొనిపోవు. భార. విరా. 9 ఆ, 
2, (పోత్సహీంచు: పారి. 1ఆ, 

ఎలయించుకొను: చే. న. (క్రి. ఎలయించు (తీసికొనివోవు 

వి. పు. రీ ఆ, 
ఎలయు : దే, అ. (కం l. ఉత్సహించు. భార. ఆర. 5 ఆ. 

2. కలుగు. నిర్వ. '7 ఆ, 
ఏ. _పవేశించు. భార. అను. 5 ఆ. 
4. మూంగు. భార, భమ్మ. 1 ఆ, 

ఎలరారు : చే అ. శ్ర. 1. కలుగు, నిరం. 1 ఆ. 
2. అధికమగు. భార. భీమ్మ. 1 ఆ. 
3. పకాశించు. హారి. ఉ. 4 ఆ, 
4. వుమ్చీంచు, వికసించు. 

భాగ, స్క_౦. 8 
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[క్ ఎలక్బు. (కే. ర) 
శ. 1. అధికవుగు. 

2. ఆనందించు. భావ, ఉద్యో. 4 ఆ. 
స్స ఒవ్చు. మ్. సు, 6 ఆ, 

(క. 1. కూయు. (నీరాభా. 2 ఆ. 
2. "మొజు నెట్టు. భాగ. రీ న్క్మం. 

(క. కూయు, వరావా. ఏ ఆ: నినరా. ని ఆ, 
(కి. పిలుచు. భా. రా, అయో, 
(కీ. బదులు పలుకు. నీవ. సా, 

ఇల్లై, ఎలుగులి చ్చు . 
డీ (ఎగుడు) మొటులు. 

రామూ. 2 ఆ, 
శ. ఎలిగించు, కూూయుు, దా 1 ఆ. 

డ్. ధ్యనిచేయు, (మోగు, పలుకు, 

(పతిగా పలుకు. 

._ మై. (కి. 1. తగు పికనక్తు. 
ల ౧౫ 

2 హౌనన్యురమగు. 

1. పలుకు, భర, ఆను. 1 ఆ, 
2. పహుంకరించు. భార, ఏమ్మ. ౨ ఆ. 
వరే, ఎలంగసలు సూప్ప, వారి. ఉ.6 ఆ. 

(క. బహేరంగముచవేయు, అందజకులదెలియు 

నటు చేయు. 
(౧ 

. (కె బిగరగా నజుచు. 
౧ 

“న, కి, (ఎల లు + "పెట్టు 
గ రు 

అవధి మేర్పణుచు. దశ. ౨ ఆ. 

డ ర్త 
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ఎల్లి పోవు : 
ఎవయు ; 

ఎవుచు : 

ఎనక మెస6గ్సు : 

స్కీ 
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చే. న. కి. లేలికపజచు. ప. వీ, 

చే. న. (క్రి. కుప్పనూర్చిడి పూ_ర్రియగు. 
దే. అ క్ర. ఎగయు. న. ర, 

దే. న. క్రి. ఎగుచు. కరకు, 5 ఆ, 
చే. అ. క్ర. 1. అతిశయించు. భార. విరా. 1 ఆ, 

౨. కలుగు. భార, శాంతి. 5 ఆ, 

2, ఒప్పు. బన. 1 ఆ. 

చె. న. డీ. (ఎనగు భా, చే) 

కలుగ౭వేయు = వసు, 1. ఆ. 

చే. అ. (కి. ఈ పదము నిరనుసాంర మనికొందకు. 

కాని కవి తయము వారి నిర్హారక 

(ప్రయోగములు కానరావు. (కింది 

(పయోగములచే సానుస్వార మగుట 

1. అతిశయించు భార. ఆది. 4 ఆ, 

బీ. కలుగు భార. ఆది. 5. ఆ. 
ని. _పనర్హల్లు భార. శాం. 6. ఆ, 

క. ఒప్పు. సాం, సి, ఆ. దశా.1ఆ, 
చే. అ. (క. పురిగొనుు (మా. ఎనగొలున్రు 

విజృంభీంచు 

చే. స. క్రి. ఎనఫొల్చు, (పేశేపించు శర 
చే న (క్ (ఎనకొను ఛా. |.) 

1. పురికొలుసు పారి. 5 ఆ. 

2. కలిగించు ఆము. 6 ఆ 
చే. స. (క్రి. (ఎన+పోయ్యు 

1. వినియోగించు. వ్వయించు.దశ,11ఆ 
౨. వురికొల్పు; 

ఏ. వాంభించు క.వ.రా.యు.కాం. 
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ఎసరు ; చే. అ. (క్రి. వనము, విజృంభించు. నిగ(. 6 ఆ, 

ఎసరుపెటు | 
రు చే యు క్రై ఎవరి: మ ~ " లే చె నాము. వొ | 

ఎసనటబెని దె | : నష్టమునక్ ఎకేలు వేయు | J 

ట్) 
ఎసరువెట్టు : చే. అ. కం 1. నంట శై నీవ కాగాట్టు. పొండు.ఐఇఆొ. 

వ కీడు కలిగించు చం.రా.5. ఆ. 
ఎసరెతు ; 

అణా చై అలా 
ర ఆలో ఎనరెత్తుకొను: | చే. ర్మ (రై ఎను బట్టు (కౌె. సం) 

అనాను 

ఎస గు ; డే. అ, [కి చెలరేను విజృంఫించు; అతిశయించు 

హరిశ్చం. ద్ ఆ. , 
శ 

విసలారు ; జే. అ, శి. (ఎనలు + ఆకు) 

l. ఒప్పు భాద. అను, ౧. ఆ 

ప. అవిశ యంచు [న్యు] 

ఎసవు : డే. అ. శ్రీ. ఎనగు, ఒప్పు [మూ] 
ఎస వెట్టు వ చే. న. కి. పురికొల్పు 

* తిరప్కారసూ నక ధని చేయు. 

కు, నం. ౮ ఆ, 



న 

ఏ(కటవడు : దగ్గ. అ. కి. అవేపీ.0చు, నాచిపోవు. వరొవా. 12ఆ. 

ఎకశాకడయగు : చే. అ. కి. దిక్కు_లేర్పడకపోవు. క.న.రా. చాల. 

ఏకారు : చే. అ. కి, 1. మిక్కిలికోరు. కునల.2.శుక, ౨ ఆ, 
2, చేనించు భీము. శీ ఆ. 

ఏ, బాధపడు హారిగ. 2 ఆ, 

ఏంగించు : జే స. శ్రి. (వంగు ఛా, జే 
1. పంపు భార. ఆది. 6ఆ, 

ల ఉత్పవనముతోందిప్పు. ఆము.4 అ, 

వంగు ; జే. అ. కి 1. సోవు భో 4ల. కళా. సి, ఆ. 
రాఫఘన. 1 ఆ. 

2౨. కడచు, ముందునకు నడచు. హరి.1ఆ 

ఖాన. విరా.1ఆ, 

ఏ. చనిపోను. హాొంన. 1ఆ. 
4. ఉత్సనముతోందికుగు(పెద్దనవాటువు) 

శోలం. 1. భరించు; 

౨. అనుభవిరిచు;] 
ఏ. నంసారముచేయు 

“దీనితో వగలేను?) 
“వేప, రూ. దీనితో తేగలేను.ో 

ఏగుదేంచు : చే అ. కి. (వీగు4-తెంచ్చు 
1. వచ్చుః భార.అది.లె..ఆ. 

కారీ. 6 ఆ. భీమ. 2 ఆ. 

౨, పోవు, చె. 2. ఆ. 

ఓకతమాడు 4 దర అ. (క్రి. ఆలోచించు స్వా.నుంగం. ఫ్, 
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ఎకభు కముసేయు ; నం. అ, (క్రీ. l. ఒంటి వాదు వేయు నం 

టు 
2. ఒకమాబు భుజించు ఆము, ఎకమగు : నం. అ. కి. ఒకటియగు పరత, ఎ(కముఎమవమగు : నం. అ. (కి.ఏకరీతిగా నుండు 

ఏ6కరు ; "దే. అ. కి 1. ఉవ్వి? న నుల్ల .నీకి, గాఢ, 
2. భయపడకు. ప శై" 9 ఆ. 
న. వాచివోవు రుక్నాం 4 & ఎకరువుపెట్టు డదేన కీ. ఏకరు విడు 

ఎకవ్యాపకమ * నం. అ. కి. అంతయు వ్యావించు విను. 3. ఆ ఏకశయ్య నుండు: నం. అ (కీ జతేగూాడియుందు ది జగ ఏకాంతమా నం. అ. (కి, మంతేనవమాడు న.రా ఎకౌంత మిచ్చు నం. అ. కి. రహన్యముగా మాటాడ నవకాళ 
మిచ్చు. 

ఎకౌక్షర్మపయోగము నేయు ఏనం నస (కి. చులకనగా విలుచు. 
| 

నున్నారుదాన. ని. రంగరాజ, ఎకి వెయు డే. న. క. ఒకవ్య కిని భూ గా వినుర్శిం'చు; 
సర్యదోషములు మొగమూాటమి తేక 
చెప్పు, "లేక (యాయుం ఏకీభావము ౦దు: నం. అ, శీ. వకీభవించు [చా] ఏకీభవించు సం. అ. (కి. ఒక్కటియగు కలసిపోన్ర. 

కాళీ, 7 ఆ, ఐక చే. స. క్రి, 1. దూది చు! విడిపోవునట్లు 
యం తముతో, గొట్టు. 
“దూది వక్తిరి.”” 

2. దూ జేకినటు విడంగొటు.కకు. 5 ఆ. 
లె దోవములు (పకటించు. 

ఏకులువడ్రక్షు చే, న. క. 1. వకులు చేయు. 

2 మనిసి సన్న పడు జా 
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చే. అ. క. [ఈ పదము సకర్మక మైనపుడు సాను 
స్వారమని శ, ర. సూ, ని. కాని, 

ఏపరించు, ఏప్రులనుబట్టి నిర్గంరకముగా 

నిది నిరనుసారనే. | 

1. అభికవుగు. భా. రా. యు, 

2. పకుగు. భా. ఆది. 4 ఆ. 

రే. వెలచేగా. భార. ఉద్యో. 1 ఆ. 

4. పొడవూఫు. భాగ. తే న్యం. 
స. క్ర. బాధించు. భార. సిరా. 2 ఆ, 

దె. న, (క్రి. ఫారము వేయు. 

చే. అ. కి. వ గడు పనికె న న్యతిశేకముగ నడచు. 
GD షై శ 

(న్య) 
బే. అ. కి. (ఏటులు + ఆడు, 

. చాణ పరెరాగముతో బోరు; పోరు, 

నిర్వ. 4*ఉ ఆ, రానూ. గి ఆ, 

ఇటు, ఏటాడు, య. 1 ఆ, 

భార. నిశా. ఏ ఆ, 

చే. స క్రి. 'చెబ్బలు కొట్టు. 
- లట 

ప. న. కి. (ఏడు + ఆటలు + ఆడించు) 

జ | త మేపెటు, సర మిక్కి_లి తే పిట్ట వై 

"జ్, వ్య [క్ (ఏడుచు థా.) 

1. రోదనము వేయించు సిం. నాభ 

౨. బాధించు, ఇశ్తే, ఏడ్చిం చు.శివరా.2అఆ. 

డే. అ. డీ. రోదనముచేయు (మా. వడివించు) 

ఇమే, ఏడ్చు సమం. (వోణ. ఏ ఆ, 

చే అ, (కిం (ఏడ్చు కొను. న్యార్గమున్ఫ 

రోవనముచేయు: ద్వి. నల. 4 ఆ, 



వతాముతు 
penne 

ఏత్రామెతు . చే 

ఏతుల(జోవు జే 

ఏతెంచు : డే, 

ఏతేర చే, 
ఏదు వె 

ద ఖల = ప్ లపచ చు ద, 

ఏపరించు ; చ 

ఏపారు చ. 

ఎప్పు : దే. న 

ea మ బంట్టుయిజణు ఏ] చే 

ఎ(పుచూప్ప న 

.అ Es వతాముపటు 

స్ అ, (కి. l. గరగపడు 
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డు 

PR పాచ్చులకుటోవు . వాం౦ండు. 7ఆ, 

. (ఏగు+ వెం చ్చు 

1. నచ్చ్సు. వి.పు.7ఆ. ఫార.శాం.గ్ ఆ, 

వు డగు సెవ. గి ఆ. 

సె. కలుగు వక, 3 ఆ. 

4. జరుగు హరి... 6 ఆ. 

అ. శ్ర. వచ్చు 
- అ. కి. 1. చెడు భార. ఆది. 6 ఆ. 

2. పెంపాొందుూ (ప్రబంధ. 

న. (కి. 1. కాపాడు దశా. 1 ఆ, 

౨. పెంచు రానూ. గె, ఆ. 

సె.వొందు, హారి, ఉ. 7 ఆ. 

4. లోపించు 

5 పరిత్యేజించు, పిళు-ు 

న. (కి. నశింపంచెయు భోార..కర్త 2. ఆ. 
“న, (క్. (ఏపకు భా. సేం 1, బాధించు 

ది. హరిశ్చ. డ్. 

2. దుంఖం౦పంజీయు ది. హరిశ్చ. 
అ, (క. 1. అఫిశయించు. భార. ఉద్యో. ఆ. 

2, విజబ్బంభించు. భార, భివ్మ. 2 ల 

3 విలసిల్లు నష. ర ఆ. 
“కి. (ఈ పద మి యర్థమున సానుస్వారమని 

సూది, శ. ర. సంచి యది చింత్యమ్భు 

శాధిం చు. నన. వ తి. 
దె. అ, కి. l. నృదియగు, 2. బాగుగ చెదుగు. 

ఓ మ్రైరు వయగం బెరిగినది”” 
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ఎయ్వమాశ్ర : చే. న, క్రి. (వపు మావు) 
1. మించు 

2. జయించు సా. 2. ఆ. 

ఏ. చంపు వ. 4. ఆ. 

ఏంపుమిగులు ; దే. అ. (కి. 1. విలసిలుు; 
°౧ 

2. సరిపడు. భగ. 1 కం. 
గ. ఉత్సహించు. భార, భహ్మ. 2 ఆ. 

ఏయ్యురే(గు ; చే. అ. E l. విజృంభించు. భాగ. క స్కాం. 

2. గడిపూరు. 

సేం విచ్చలవిడిగా విహరి౧చు. 

వేం. పంచ. 4 ఆ. 

ఏమటసెయు: చే. అ. శ్ర. నిలిచివోవు; ఆగు. నుల్హ. 3 ఆ. 
జే “ 

ం కి. (సమణు థా. _ై.) రాభా. (any (1 

E పరాకుపడు 

ఏమజీలు : చే. అ. [కి. పొరపడు. కళా 1 ఆ. 

ఎమజీల్లు | న. కి. మజచిపోవు. రావు. శీ ఆ. 

ఎమటు : చే. అ. క్రి. జాగరూకత లేకయుండు. 
భార. భీమ్మ. 1 ఆ. ఆది. 6 ఆ. 

స, కి. 1. ఉవేవీ,0చు. భార. ఆది. 8 ఆ. 

భార, ఆర, 4. ఆ. 

2. ముజణుచ్యు; భార. విరా. 1 ఆ. 

పరమ. 2 ఆ. 

(వమా టు అని బిల్ల ణేయము. 1 ఆం 

ఎమటుచు : చే. స. క్రి. (వవులు ఛా. యై 
ఏమలింకే యు. న న, 

ఐమాటు 
డే, అ. కి. ఉపేపీంచు. డై ఏమార్సు. 

శి 
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ఏమియను : దే. స క్రీ. చీనాబు"పెటు. 

చే, అ ఏమోయగు : కి. చెప్పరాని రీతిని బరీరామిం౦-దు. 

ఖీమ. 2 ఆ. 

ఏయు ; చేను. (కి 1. (వాణాదులను) పయోగించు. 

భార. ఆర. 4 ఆ. 

2. పడగొట్టు. భార. ఆది. 7 ఆ. 

సె. వైచు. దా. 2 ఆ. 

గు: దే. అ. క్రి. వివించు; మలము విడుచు. (శే.ర.) 
బై ౩; ) చే. అ. 

అ 

కి. 1. ఏటికి సీకు తగులు. 

2. తలనొప్పి తేగులు. 

ద్వ. అ. క్రి. ఇర్పడు; పం కులుదీలు. 

రావూ. 8 ఆ. కునల, 1 ఆ. 

- (పమపడు ఛా. సే) 

నిరయించు; ఏర్పాటు చేయు. 
ళా 

నిన. 1 ఆ. 

కి పతి చేవ పూరి వ " టు (క. (వ వప పూర్తమ సాడు మొట్ట 

"మొదటి గుభలగ్న మున దుక్కి_ సాగించు 

ఎరువాకసాగు : చే. అ. కీ. జే జప  పూరిణు నాడు నగవసాయ 
౬ లె 

మారంఫీంచు. (ఇదిజిల్లా కొక నాడగును 

ఎరుసాగు ': దే. అ. క్రి. దుక్కిదున్ను. ఆము. 4, ఆ, 
ఎర్చు "దే. అ (కి. నొప్పికలుగు పోండు 4. ఆ. 

న. కి. 1 కాల్చు భార. భిమ్మ. 3 ఆ 

2. బాధించు ఆము.1 ఆ 

స్, ధ్యంసము చేయు. స్యా. శీ ఆ. 

4 (మంచివి) ఎన్ను. భార.విరా.1 ఆ, 
ఏ. విభాగించు స్వా. 5. ఆ, 

6. కూర్చు పాండు, 5, ఆ. 

7. సిర్భయిం౦చు వనరా, 1 ఆ, 



ఎబర్చు 

ఎర్చడు దే. 

ఎర్చడు దెంచు : ద్వ. 

ఎర్పరించు: ద్య. 

బర్చటచు : ద్య. 

సను a జ, 

ఏలుసజచు డే, 

ఏలాటమాడు ; చే. 
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ర. పన్ను భార. విరా. 4ఆ. 

9, పరిళీలించు. ఆము. 1 ఆ. 

10. తొలగించు భార, నిరా.2 ఆ, 

అ. కి. (వరము గా పడు) 

1. వేజిగు భారా యుద్ద. 

లి, తెల్లమగు భార.ఆది. ప్ర. 

ఏ గేచరనుగు భార.ఆది. 4 ఆ. 

4, ఉండు వుల, శ్చం. 
లా 

అ. (క్రి. 1. నచ్చు, _పవెశించు. భార,ఆది.5 ఆ 

ల స్పష్టము గా లగనుపించు. 

(పకోటవుగు భార, శాం. 
1. ఏర్పణిచు; బరయిం౦చు 

లా 
భార-ఏరా. 1 ఆ, 

మల .వీతి. 

తెలువు. (పభా. లె ఆ. 

కటు. పప. ౨ ఆ 
రు 

వారది. వీ ఆ. 

1ఆ, 

కి. 

2. విభాగించు 

స్, (పకటించు; 

4 నిర్మించు, 

ర్, న్యూహము పన్ను 

స. (క (ఏర్పడు ధా, గ 

1. విభాగించు. కు. నం, 1 ఆ. 

2, నిర్ణయించు. ఉ. రా. 1 ఆ. 

ఏ. చప్ప. భార. విరా. 2 ఆ. 

4. చక్కంచేయు. భార. ఉద్యో. 4 ఆ. 

న కి 1. ఒకటొకటిగాంచేతిలో 'నె్తు. 

భార. అశ్వ. 4 ఆ. 

2, ఎన్ను. నైవ. 7 ఆ. సావి. ఐఏ ఆ. 

ఏ. నణకు. భార. (దోణ. le. 

న కి. ఏఠ్పణచు. వివరా. 1 ఆ. 

న (క్రైం సయ్యాటమా డు. 
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ఏలు : దే. స. (క్రి. 1. పిపాలించు. భార. ఉద్యో. 4 అ. 
పృ కె కొను. దశా. ] ఆ. 

ఏ. శాసించు, ఆజ్ఞాపించు. 

(మా. ఏలు'బెంచు) 

ఏలికొను చే. న. శ్రీ. 1. చాసిగాం చేసికొను. 
లి, భార్యనంగీకరించు; “అలి నేలికాను.” 

ఎలకొను : చే. న. కి. 1. పాలించు. 

2 భార్యతో నంసారముచేయు 

ఏలుదెంచు : దే. న. (కి. శొసించు. భార. విరా. 2 ఆ, 

ఏబుదిడి చెపు : చే. అ. కి. రాజ్యముచేయు. 

ఎవగించు ; దే. అ. క్రి. 1. రోతపడు, భార. ఆది. 7 ఆ. 

2. అసూయచెందు, భార. కర్ణ. 2 ఆ. 
స. (కి. 1. నిరసించు. భార. ఆది. 7 ఆ, 

౨. విడుచు. భార. నభా. 2 ఆ. 

ఏవపడు . ద్వ. అ. కి. రోంతపడు. భార. అను. గి ఆ. 

ఎవబారు చే. అ. [కి. మనస్సు కలశతేనొందు. తమ తప్పు 
లొను లె త్తొపెట్టునపుడు మాత్స్పర్యప డు, 
కుత్చ చెందు, 

మొగమువెురకటించుకొ ను. 

ఏవలాడు చే, న. (క్ నిందించు. 

అనహ్య్యాంచుకొను. పాం. విం. ఏ ఆ. 

ప చే. స. కి. భవివ్యత్తు చెప్పు. ఆము. 6 ఆ, 
౦చు : 

ఏనరు | చే. అ, (కి. అతిశయించు. రుక్యాం. 8 ఆ. 

- అ. కి. (వన + గు విజ్బంభించు; 

అతిశయించు. రామూా.ఏీఆ.పాండు.4ఆ, 

సపంయు. డే. అ. (కి, వనేేను. సార. 2 ఆ. 



రం 

కుద వెట్టు : జే. స్మ అ. (క్రి. 1. అనుసరించు 

౨, ఇంబడించు బన. న్. 

ఏ. వనుకకుయటను 

రుదువదిసేయు : బే. న. అ. కి. 1. నమన్క_రించు (శర) 
వెనుదీయు నైవ, '/.ఆ, 

రుపోవు : దే. అ. (క్ అయిపోను న. ర. 

కురకొను ; చే. అ. క, 1. నరియగు. వేం. పంచ. 1 ఆ. 

౨. పెరుగు. వేం. పం. 1 ఆ. 

౭ రేండ్లకుటోంవు : జే. అ. (క్రి. రూ. అరి వేణికిబోవు 
ఐశేణికుండలు తెచ్చుటకు, బోవు. తెలం 

రువచ్చు : దే. అ. కి. అయివచ్చు; అచ్చివచ్చు. 

ఆం. ఫా. స ఆ, 



జూ 

రింగు ః చే. అ. శి. 1. నంగు. లో 

2. లోంగివోవు 

ఒంచు ; జే. న. కి. నంచు. (బౌ. 

ఒంటబటు : డే. అ. . Er తిన్న పదార్థముయొక్క- సోనమూ 
క 

శరీరమునకు బట్టు 

ఆ శే పణలో వాడుటగలదు.] 

ఒంటరిగా నుండు : జే. అ. (కి. ఒంటరిగానుండు 

ఒంటికాలిమీదంచోవు : చే. అ. (కి. అతితీనముగా నొకనిమోం 

'జెబ్బలాటను. బోవు 

ఒంటీగానుండు : చే. అ. కి. ఏకాంతముగా నుండు 

ఒంటిపడు ; ద్వ. అ. (కి. (ఒంటిశాపడు 

అవహాయుండగు. “కేయూర. సి అ. 
ఇక, ఒంటివడు. భోర. అశ. 2 ఆ. 

ఒంటీపాటగు ఏ చే. అ. (కేం అవ కాశముదోరకు, హాంన. ల ఆ. 

ఒంటు ; చే. అ. శ్రీ. పోందు, పోనగు, నరాహా. 2. ఆ, 

న. కి, న్పృశి౦చు, ముట్టు. నన్లోం. 2 ఆ. 

_పకృతికి సరెపడు. (కలం 

ఒంటుకొను : చే. స, కి. 1. రమించు, శశాంక.2 ఆ. 

౨. భోగములూచేసియినరిది వారుతీసికొ 

లూ. ఒడ్గుకో ను 

ఒండగు : చే. అ. కి ముటియోకవిధముగా నగు, భార. ఆది. 

రిండాడు : ద్. అ. క్రీ. 1: మొజువూటాడు 

ఎదు రాడు. పాండు. 4 ఆ. 

ఒండుపలుకు : చే. అ. (కి. మాటుపలుకు. (న్య భార.భీవ్మ.గి ఆ, 
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ఒండొక బుద్ది చేయు: చే. అ. కి. అన్యధా భావించు భార.దోణ.1 ఆ, 

ఒందించు ; చే. న. కి. (ఒందు ఛా. పే.) కలుగంజేయు . 

వికమా. 2ఆ, 

+, అ, డి దుకిఖపడు; దెన్య్సవా౦దు, వారి,ఆ.1ఆ, 

అ. శ్ర. 1. కలుగు. భార. అది. రీ. ఆ. 2. 

ఇంపగు; రుచ్యమగు; 

నాకొందల నండి పెట్టు. భార. ఆది 6౪, 

స. క్రి. ]. పొందు పడయు. భార.ఆర.4 ఆ. 

2. [ప నేశించు "కేయూర సీ ఆ.. 
సి కలియు, రమించు పారి.స్ ఆ, 

క కొలికికివచ్చు : చే. అ. శ్ర. ఒకదారికి వచ్చు. విప్రనా.2 ఆ. 

టుః డే. న. శ్రీ. భిన్న ప్రకృతుల నొక చో చేర్పు. 

గాటకల్లు. (న్యన.) 

ఒక చం౦ందమగు : చే. అ. క్రి. ఒక రీతియెనదగు. భార. భీష్మ. 

ఒకటియడుగు : చే. స. శ్రి. ఒక విషయమే అడుగు. వా 

రిందిలినడు : ద 

౭ఒ౦దు వ 

న్ 

oh 

రికనుడుగుఅను: జే. న. కి. పాటలో ని "క చరణము పొడు. 

ఒకమాటచేయు : చే. న. క్ర. ఒక యేర్పాటు చేయు. శుక. 

ఒకమూల వేయు: చే. స. క్ర. ఒక వెఫువేయు. శుక. 

జఒకలాగగు దే. అ. శ. నిశ్చింతగా 'జెస్పలేనిదగు, 

ఒక్క_టించు చే. న. క్రి. (వ్ర ల్యెకించు. కటా. రామా. అయోధ్య. 

ఒక_కు తుకయగు: చే. అ. కి. ఒకటియగు. బన. వు. 
- హాం 

రిక)_టగు : దే, అ. క్రీ. వకవుగు. 

ఒక్కటి చేయు : దే. న. క్రి. వకమువేయు. 

ఒక_రిపఏపదుండ్రగుః "జె. అ. డీ. ఒకని పనికి పదిమంది సిదమగు. 
౧౧ య 

రు. ప. 

ఒక్కాణీంచు : వె. న. శ్ర. వ్యాఖ్యానించు, చెప్పు. ఆం. ప. 
స (క్. ఒగర్సు (౫. ర.) లొష్వు. 
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జఒగరులాడు : చే. న. శీ. అకశించు తాళ్ళ. 

ఒగ రెక్కు : ద్య. అ. కి. ఒగరగు. చిత. భా. 2 ఆ. 

జగర్చు : నె. అ. కి. 1. ఒగరెక్కు. ఆము కృ. 2 అ. 

9. ఆయాసనపను. 

ఒగుడుకణజచు : డే. అ. శ్ర. కృశించు, చిక్కు శ, ర. 

రగు ; చే. అ. శ్రీ. 1. లగ్నమగు, తాసలుకొను. 
౧ Pa 

నాం. 2 ఆఅ. 

౨. రతికి సెద్ధపడు. 

-“వునారతికనెగు” దశారి.ఆ.శుక .4. 
శ) 

ఏ. ఒప్పు, ఇ్రషమగను. కునల. $ ఆ. 
a) 

4. నశవుగు, లోయిడు. ఆ. రా.9 ఆ. 

న. క. 1. ఉంచు, పెటు. కళా స ఆ. 
ఉట 

వ. పు. ఆము. 2 ఆ. 
“6 

ప్, [(పవణమువేయు. పాది. 1 ఆ. 

శ. బడు, పను “ీబంబెమయొుగుిి డ్లు, పన్ను గై 
5, నంచు. వత. 4 ఆ, 

జగులుడిదు ౩ చే. న, శీ. నరిచేయు. 
౧ ద 

ఒగులు పెటు : అన్య. చే. స. కి. కార్య (ప్రతికూల (ప్రయత్నము 

ఒచ్చపోవు ఏ. చే. అ. కి. అనమానపడు. 

ఒచ్చనడు : ద్య. అ. డీ. (ఒచ్చము పడు) అనమానముపడు. 

ఒచ్చెమగు : చే. అ. కి. తక్కు_వగు. 

ఒటికొను : చే. అ. |కి. హత్తుకొను, 

ఒటిడుకొను : చే. అ. కి. ఒట్టుపెట్లుకొను. 
రు te CR) 

ఒట్టు : చే. అ. క్ర. 1. కలుగు. భాగ 10 స్మ_౦. 

2. _పజ్వలించు. భార. ఉద్యో. వి ఆ. 



ర 

ఒడ (గూర్చు : 

ఒడ(గొను; 

నెత్తి! అ నొటు. (చూ. ఒడనోలు), 
na) 23 | 

న్ Er శ] పెట్టు భార, శల్య. ఆ 

2 కాల్ఫ్ఫు భాగ. ౫ స్కృ_ం. 

os (తాగు. బహు. 2 ఆ, 

4. కల్తు మొసలగునని ఊరు (నె. జ) 

స పాలిచ్చుట సిలిచివోవు. (నె. జి) 

యూ, కుట్టు. (నె. జి.) 

,_ అ. కె. (జట్టు + కొను 

జట్టు పెట్టుకొను. నిజ్ఞా. (ప. 

సు, (కె ఆన పొ. 

న. కి. (ఒట్లు చ పెట్టు) నిఫేధింవు. 

కించ. కారీ. 7 ఆ. దశ. 6 ఆ. 

అ. [కి 1. కలియు. “వాండవులక 

నెడంగూడి బదుకుమయ్యన 

భార. ఉద్యో. ౧ ఆ 

బి, కలుగు. “అ కొండగూడె గత్నాక 

రాహ్యయంబు”” కాలీ. స ఆ. 

స్. ఒప్పు. భార. ఉదో్యో. 2 ఆ, 

4. గుమిగూడు. భార. ఆది. 5 ఆ. 

5. సిలగు. | పార. 2 ఆ, 

న, (కై కూడు... కు. నం. 4 ఆ. 

న, (కిం (ఒడంహాడు భా మెం) 

1. కలిగించు. భార. ఉద్యో. ఏ ఆ. 

2, కరూర్చు. కు. నం, 5 ఆ. 

3. సమకూర్చు. వార. 2 ఆ. 
చీ. ఫలింపంచేయు. ఉ. రా.2 ఆ, 

,_ న. కి. ఒడిమి + కొను 
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ఒక(గోలుగొను : చే. న, క్రీ (ఒడనోలు ₹ ఫొను మూజనగొను, 

కొల గొటు, భో. స్ ఆ. 
వన్ A) 

రి స(బడు ; చే. అ. క్రి. 1. నన్ముతించు. భార, ఆర. 6 ఆ. 

2. అనునూలించు. భాగ. ఆది. 8 ఆ. 

స. సరిపోవు. భాగ. 10 న్క్మంం. 

4. కుదురు, జరుగు. కు. నం. 10 ఆ. 

్. కి. నహి౦చు. భార. దో. 2 ఆ. 

ఓ"-(బర్చు : చే, వ ఒడంబజుచు. బన. 4 ఆ. 

ఒడజ(బజచు : ( డే. కి. (ఒడంబడు థా. (డే) 
ఒడ(6బజుచు : బజడంయబచంచేయు. 

ఒడ6బజపించు : చే. న. (క్రి. ఒడయబడంజేయు. నల్ల. ౨ ఆ. 

మల్హ. 2 ఆ. భాగ. 1 స్మ_ం౦. 

ఒడలంటు : న. కి, అంగ మర్షనముచేయు. నుక. చే 

ఒశలుకాలు : చే. అ. (క్రి. ఒడలుమండు క.నం. 

రిడలుచెడు వ చే. న. (క్రి. చేహమునకుం జెకుపు గలుగు. మించు 
చే 

చే 

-జే 

_ అ. శకి. ఒళ్ళుచేయు, బలియు, 

ఓశలుదాచు ._. ఆ, కి. పనిచేయకుండనుం శు. పొంచాలీ. 

ఒడలునండు స. క్రీ. శరీరమంతకు సరిపోను. 
ఒడలునిండంబుట్టు మించు. 

కలుపాంగు: చే. అ. (కీ. శరీరముబ్బు విజయ ఎవి, 
ఒలక : చే. అ. కి. జన్మించు, పుట్టు. హారి.ఉ.7 ఆ, 
ఒశలోడగు వ చే. అ, శ్రీ శరీరము పాడగు. నిరం. 
ఒడతోము : చే. న, (క్రి. శరీరముకాపాడు. కర.నం. 
ఒకతోర్ను చే. అ. కి. శమకు తట్టుకొను. నీరు. 
ఒడికట్టు : చే. అ. కి. (ఒడిశా కట్టు అన్నిటికి సేద్ధపడు 
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రిడికటువడు : చే. అ, శీ. గుబ్బినలాడుః 
య యు 

“ఒకరిపై ఫె (బడి గమొకరు ఒడికట్లు పడిరి, 

తల ల డింపుచు వారు తల్ల శ్రిందైరి. 09 

ఒడికనుగు : చే, అ, (క్రీం అందమగు 

ఒడిరములాడు : చే. అ. డీ, ( తలం) ఒప్పులు పలుకు 

ఒడినించు ; చే. సకి ,; నంతొనము కలిగిం'దు 

ఒపవయించు : చే. న. [క్రి (ఒడియు. ధా. పే.) ఒడియంజేయు 

తీయించు ఆం.భా.తృ, 

ఒిడియు : దే. అ. కి 1. వ్యాపించు, రరిగ,ఏ ఆ. 

2, కారు. హరిశ్సం. 

ఏ, ఒడుపు వేసికొని యుండు 

“జడిసి తలపట్టి వివిచి* భార. పరా, వఆ 

స్మ (కి. || సాజదోలు దణా.] ఆ, 

9. అవలీలగా. బటుకొను జె. శ ఆ sa 
ఏ. పోరిదు. పాండు. ౨ ఆ, 

ఒడుచు : చే. అ. క్రీ, 1. గెలుచు, జయించు. భెర.అది.సఆ, 

2. నశింపంచెయు.పోయగూట్టు. భీవు.6ఆ. 

“మీ వేటాడు; చంపు. పీ. శకుం. 2ఆ, 

శీ. బలనంతముగలాగు, భార.[దో5.ఆ. 

ఫ్, (గహించు కేయూర. 4ఆ. 
6. నీమశామనటువేయు 

7. ఆము. శ 

3. ఒకఠిధనమును బూర్షముగా హరించు 

. 9. తుదముట్టించు 

ఇడుప్పచూడు : చే. అ. శ్రీ. 1. నమయ సందర్భముల నెజుంగు. 

( తెలం ) 

2. అనువు నెటు. 
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క్ర 1, నము కరుణ చు. 

ల చాక చక్యము మాపు. 

ణి, తోగము:మాప్పు. 

ల ర (on 

దె. అ. (కి. ఏలుదప్తు. 

"జే. అ. [కిం గసుడనేత తెజలు తేణయుగా నేర్పడు, 
C3 =) డనీ 

(నె. జి.) 

ఒడగించు దే. క. (కి. (రూ) ఒడవించు. నంచు, (వాలుచు. గో 
జ డి కా కవ పండిఇ § 

రిడగిలు డే, అ. (క్. పెదగిలు_ 
ద్ హ్ ఒడ గ౧ల్వారు 1. ఒణబు, G 

2, (నవించు. భాగ, 1 న్క౦. 

న. వజ్బంభించు. రామా. 8 ఆ, 

ఒడవించు ; దే. అ. (కి. ఒడోగించు. పం. ౮ రె 

బఒడదాడు ౩ 
G ( చే. అ. (క్రి. ఒడగిలు, ఒజిగు. భీమ. 2 ఆ. బపతగిలు ; రక్ 6 ౧ 

ఒడాతంచు డే. అ. (కి. 1. పలుకు, మొటాకు. భా౫.రీ సం. G 
2. సావోసించు. భాగ, 8 న్క_ం౦. 
ఏ. ఎదిరింమ. నృసింహ. ఫు. 4 ఆ. 
4. తీర్చిదిద్లు. 

ఇది 
ఒచ్జెం? : దే. అ. (కి. 1. న్యతిరేకించు, విరోధించు. 

కు. నం. గీ ఆ, 
2. నిరాకరొంచు. వొండు. 2 ఆ, 
న. కి. చేయు. |పభా. న. | బడ్డునట్టుచెయు (పభా. 5 ఆ. 

ఒడిపోవు : జే. న. (కి. అడుపెటు. G 2 8 



కం] లిస్ట్ ఒ తలించు 
PN 2) 

ఒడ్డు వ; యు. జే. న. క్రీ. 1. పంబెమిడు. 

“పిఎ నస్తువాహనంబులొడ్డి” 

భార. ఆర. ల ఆ. 

2. వల మొ! పజుచు, పన్ను. 

భార. నిరా. 2 ఆ. 

ల. దాచు. భార. శాంతి. 4 ఆ. 

4. (చెపి ఒగ్గు. విక్ర. ర్ ఆ. 

ర. ఏయు. కు. నం. 4 ఆ. 

6. అడ్డముగా నుంచు, అడ్డు. 

భాగ. 1 స్మ-_9. 

7. పడవై చు. భా. రా. యుద్ధ. 

ఒడ్డుకొ కి చే. అ. కి. తేప్వుకొను. కళొ. 8 ఆ. సిం. నార. 

న. (కి. ప్రారంభించు, పూను. మల్హ ల ఆ. 

ఏటికి గట్టు వెసినట్లు అడ్డము. నిలుచు. 

ఒడ్తుసూపు వ చే. న, (కె, (ఒడ్డు +చాప్రు | పతినుటించు. 

దశ. 1లఆ. 

౬ తగిలు; చే, అ, (కీ. 1. జజుగు, (పక్క_కొజుగు, "నె వమ.'7ఆ. 
నం యా 

లి తగిలు 2. తొలగ. " దశాొ. గ ఆ. 
ప 0) 

ఏ. అంటుకొొను. కాలీ, 4 ఆ. 

4. చలించు. పద్మ. అ, 

౭ తగు; చే. అ. [క నిండగు. “అన్నము ఒత్తుగాినెను.” 
ORR 9) 

(నె. జిం 
లు తదించు ? వె. న శ్రీ. 1. మించు. భాగ. రి న్మం. 

2, ఉ_దేకము కలుగ చేయు. జె. 50 ఆ, 

ఏ. అతిశయింపంబేయు. దశ. 12 ఆ. 

శ. చిమ్ము; (తోసివేయు. 
రి తళించు: నె. అ. క్ర. పెంపొందించు. కు. నం. 5 ఆ, 

జి a 
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చే. అ. (కీ. ఒకరికి నహోాయప క్షు. 
న రర 2 ్ట్ 

క్ 

దె. అ. న. (కి. _తోసికొనినచ్చు. కనిక, 

| చే. న. (కి. నిర్బంధపు చు. 

చే. న. శ. దూమీంచు. నీలా. 9 ఆ. చంద. 2 ఆ. 
చే. న. (కి. గటిగాయటిలుచు. పార. ర్త 

చే. అ. (కి. గటిగాపాడు. భాగ, ఖై 

దే. అ ను, శ. ఓ తలెగిలు. 1. తేప్పుకొను. 

భార. అశ. 1 ఆ. 
2. వోటు తప్పు. 

3౨. ఒత్తు నొక్కు. దా. 3 అ. 
4. నందడేంచు. 

చే. అ. శ. 1. అధికమను. కలౌ స ఆ, 
ల. కేక చేయు. హౌర. 2 ఆ 
స సూాికినచ్చు. డ్రా. 8 అ. 
4. _గుచ్చుకొను. హౌర. 4 ఆ. 
5. పోడు. కం. నం. 

| 6. ఒజిగు, సాం. 5 ఆ, 
స. క్. 1. నొక్కు. 

భార. విరా. 2 ఆ, కళా. ] ఆ, 
2. బాధించు. . ఛార. శల్య. 2 ఆ. 
ఏ. డదు, వాయించు. 

కాళీ. 6 ఆ, భగ. 1 స్క_ం౦. 
4. నవరొంచు. దశా. ఏ ఆ, 
5. వీసుకు. చెవు. 7 ఆ. 
6. తుడుచు, అద్దు. భార. (హో. క ఆ. 
7. గంటు. పరమ. 2 ఆ. 
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ఒత్తు g ర, పరిహాపించు. కు. నం. 10 ఆ. 

9. బ్రౌను న్య్నాకమించు.భార. మహ ప, 

10. పవీక్షుంచు. ద్వి. హరిశ్చం. 

ఒత్రుకొసు . చే. అ, (క 1, తోసికొను. భాగ. 10 స్క-_౦. 

2, ముమ్మరమగు. భాగ. 10 స్క_౦. 

నం (కి. 1. ఆ కమించుకొను, 

భార, ఉద్యో. 2 ఆ, 

బి అద్దుకొను. దశా. 2 ఆ, 

ఒత్తు దెంచు : చే. న. [కి నొక్కు. కు సం. 9 ఆ. 

ఒత్తు దెజు చే. న. క్రి. ఒరసికొను కు, నం. 

ఒతులొతు ; చే. అ. (క్రి. ఒకరికి నహాయముగా బవీగువు మాట 
అవాలి అవాలని 

లాడు. ముఖ్మపీకికై మాటలాడు. . 

ఒత్తువడు ; చే, అ. కి. అముముడుపడు. హారి. పూ. 7 ఆ, 

ఒతు వెటు ; చే. న. [కి మోనగించు. ప. వీ. 
అ 0 

ఒపళలియాడు : చే. అ. (కి. సరనములాడు, కు, నం. 

ఒవచయు : చే. న. [కి పొందు. వ్వత త్తం. 

లిసరు : చే. అ. (కి. 1. నదర్కు (పేలు, కవిక. 6 ఆ. 
2, గర్విం దు, విజుఏంయగు. 

“ఈది 

నృసింహ. 4 ఆ. కు. నం. 12 ఆ, 

స. శ్రీ. దూషించు. భార. నభా. 2 ఆ. 

జఒజవరుచు ; చే. న. కి. ఒదమ్పు. న, ర 

ఒదర్చు : డే. న కి ఊడందియు సెటుకు. ఆము. ఏ ఆ. 

జఒజదలటు : చ 
_ _ అ. (కి. నరిలు, గు 10 సృంం. 
సౌవలు : ర ధగా a లేథా 
రిదవు : వె. అ. (కీ. 1. కలుగు భార. విరా. 2 ఆ. 

2. కాటు. ఛా. శాం. 4 ఆ. 

లె. దొరకు, భా. శాం. గ ఆ. 



బదవు 

జఒదవు 

ఒవికిలంబడు , 

ఒపికిలు : 

ఓినుగులాడ్తు , 
అదు(న్సు . 

8౪ మంగువడ్తు . 
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4. వినియో గప కు 

ఫ్ వచ్చు భార ఉద్యో. 4 & 
6. ఇెంపాళు ఆము. 5 ఆ 
7. ఒప్పాకు హరి. ఉతర. క ఆ 
8 సిద్ధించు వేంక. పంచ. తి ఆ 

గిం (క్. ఇచ్చు. 
రగా. 3 ఆ 

ద్య. రు (కి. (పక్క_కొజగు దథ. 10 ఆ చే. అ. కీ. 1. ఒ తిగిలు ఉ. సారి. గ ఆ 
వ, (పక్క_కొజగు. 

ర్ట 2 క్రిల్రి వాన్సుపె 6 బతికి 5 “య్యవం 
(en 

లు తలాపఫ్ర చేసి.” 
దే. న (క. నంతరించు, పొనగించ్చు. 

“ఉఊకరును జీకునుం దెసేసి దమైదిక్ట కేయుడ మెల్ల కార్యమున్? ఉపా 
"దే, న (కిం తోేకుపడు. 

కార్డీ, దే. అ. శ. పవుగు, తొలంస. భార. ఆను. స్ ఆ. 
మంచి బయ్య మైన చో నన్న వుధికముగా 
నగు. 

అన్నము జహుగం భారినది” 
ద్య. అ. (కి. ఒవుగు, ముడుగు. ఆము క. స్ ఆ, చే. అ. (క్. 1. ముడుగు, నృసింవా. ఏ ఆ. 

ద్వ. అ, (కీ. 1. తొలలస. 

2. విధేయరుగు. రంగ రా.అయోధ్య. 
స్, వెనుకదీయు, తొల, 

భార, ఖమ్మ. 2 ఆ. శల్య. 2 ఆ. 
4. కలసిపోవ్ర, భార, శాంతి. 6 ఆ. 
వీ. దాపు. భీమ. 5 ఆ, 

నె. 5 ఆ, 
షా 2, తెణంగ్యు నరించు. రాఘ. 4 ఆ. 



రిదుగుడువడు : 

౬ఒదుగు ; 

6దువు వ | 

) 

ఒనగూడు : 

జఒనగూరు నె థ్ 

2ఒనరాము : 

ఒనదెంచు : 

a 

ర (ne 

909 జవనుచు 

= కి 

గద (ge 

నలుగురినో నొకండుగా గలిపి యుండ 

గలుగు. 

1. అభికవుగు. మార్క_ం౦. 2 ఆ. 

[, నంగీతమున నంగతులు పలుకు. 

వాల్మీకి. ఏ ఆ. 

రు (కమ్ము. 

4. ఏలు తప్పీనపుడు నద్దుకొను. 

1. సిద్ధించు, కలుగు. భార. స్వర్ష. 

౨ కలియు. కుచేల, 2 ఆ. 

. (ఒనగూడు ధా, ED 

1. సిదింపంచేయు. 

9౨. కలిగించు. ఉ, రా. 4 ఆ, 

స, కూడంబెటు, కూర్పు. 
6 క్యా 

"రాఘన. 2 ఆ. వసు. 6 ఆ, 

* ఒప, అచ్చ. "రౌ. అరణ్య. 

. వేయు. భాగ. 5 న్మ_ం. 

. నిరించు, 

ఏ, నియమించు. భొర. నభా. 1 ఆ. 

1. ఉండు, కలుగు. భార. శాంతి.5 ఆ. 

2, ఒష్టు. భార. ఆది. 2 ఆ. 

ఏ. పొనలయస. కళొ.4 ఆ. రాఘవ.పి ఆ. 

. 1. వేయు; నృజించు. 

భార. ఆశ, బి ఆ. నైహ. 3 ఆ. 

2. నియమించు. వాల్నీకి. శి ఆ. 

ఏ, ఇచ్చు. భార. ఉదో స్య. 1 ఆ. 
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ఒనరు : | చే. న. (క్రి. (ఒనరు ధా. పే 

ఒనరుచు : 1. చేయు. భార. ఆది. 6 ఆ. 

2. రచించు. విక్ర. 1ఆ, 

3. నిర్మించు. వసు. స్ ఆ, 

4. ఉంచు; చెట్లు. నైహ. ల ఆ. 

ర్. సీదింపం జేయు. కళౌ. ర్ ఆ. 

6. కోర్సు. విక. ర్ ఆ, 

7. విభజించు. భార. ఉద్యో. ఏ ఆ. 

బఒనరుపడు : ద్వ. అ. (క్రీ. పొందుపడు. 

ఒన వెట్టు : దే. అ. క్ర. పొంచియుండు. 

ఒనవెట్టుకొను : డే. అ, శ్రీం (ఒనరు + పెట్టు + కొను 

వౌారచియుండు. కారీ. 4 ఆ, 

ఒప్పందము కుదురు : చే. అ. (క్రి. 1. ఆనుకూల్య "నేర్పడు. 
2. నముయము కువురు. 

స్త నిర్ణ యముచేయా. 
(a 

క. కలతలుడేలు. 

€స్పగించు : వె, నం [కి Ll అప్పగించు, ఇచ్చు. చందా. 2 ఆ, 

2. అఫనమువేయు. ఆము. 2 ఆ, 

స క రఠన్థము చేసి అప్పగించు. 

అ శం 5 సం: . నం ళీ మ్ క్ర / ॥ ప జ 
ఒప్పగింతలు చయు: చే. సం |క్రి పెండి అయిన తర్యాత నధువును 

అ తవారికి ఒప్పుగించు. 

ఒప్పుగు ? డే, అ. (క్రీ 1. న్యాయనుగు. 

2. తేగునదియగు. 

గి. అందమును, 

ఒస్పంబెస్టు : దన. శ్ర. 1. అప్పగించు. 

2. పాఠము నొప్పు చెస్పు. 



ఒప్పు ; 

911 ఒమ్ముకొను 

ద్య. న. కి. (బప్పనము + చేయు.) 

| 1. అర్చించు, ద్య. "7 ఆ. 

2. నశేపజుచు. హరిశ్సం(ద. 5 ఆ, 

చే. న. కి. ఒప్పగించు. ఆం. భా. తృ. 

వె. న. క్రి. ఉపేశ్సీంచు. భార, భీహ్మ. ౨ ఆ, 

చే. అ. కి. చలించు. కు. నం. న ఆ, 

చే. అ. క్రి. ఒప్వు భావ. ఆర. 4 ఆ 

వై న. (శ్రి. 1. ఇచ్చు. భాగ. 1 స్కంం 
వ అఫ్నము వేయు 

భార. ఆను. శ ఆ. నమిీోర. స్ ఆ. 

3. చేక్సు. చందా. 4 ఆ, 

4. న సరం ౦పజేయు. నమిీర. నీ ఆ. 

చే. అ. కి. 1. యు కనుగు. భార, ఉద్యో. 2 ఆ, 
ల శేష్టమగు. భార. ఆది. 7 ఆ, 

గ అందమగు. భార. శాంతి. 6 ఆ. 

చే. అ. (కి. 1. సర గములాడు. 

2. (రీచా విజేవముచేయు, 

బే. అ. |కి పవ న్నుతించు. వేం. పంన. గి ఆ. 

స సక్. (గహీంచి ప్రచ్చుకొొను. 

ఛాగ. ఆది. 4 ఆ. 

చే. అ. (క్రీ. ఒప్బాను, (పకాగించ. ఇక, ఒప్పు 

మాను, ఒప్వువెజఅయు, ఒప్పెసయంగు మొ 

: చే. అ. కి. (పకాశించు. ఉ. హరి. 

చే. అ. కి. అందముపొందు, కు, నం. 

దే. న. క్రి జాగ తేపజచు. ఆ. మ.క.1ల. 

చే. అ. కి. ఒప్పు, సరిపడు. శ, ర. (బా 

దే. అ. (క్రీ. సరిపడు. 
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ము వచు చే. అ. (కి. ఒమ్ను, సరిపడు. బ్ర eh E శ్ర సరిప 

య్యస(బోవు : చే. అ. కి. మెల్ల గాబోవు. భార. ఆది. 

బయ్యాశ చేయు చే, న. క్రి. 1.,అవు, నిలుపు. నెజ. 4 అ. 
౨. "వేచే తీసీయుంచు. 

ప్, కట్టుదిట్టముచేయు. 

ఒరకొ(గొను : చే. న. (కి. (ఒర+ కొను పరీకీంచు. 

ఒరగంటనగీయు. 

ఒరగంబెట్టు ఏ. చేని. అధికముగా నిచ్చు. 

“నాకను ఊొరగల బెట్లిజివీ.?? 

ఒరగావించు : డే. స. శ్రీ. ఒరగోను. నైవ. 8 ఆ. 

ఒరగాలగు : దే, అ. శ్రీ. కుంటికాలగు. 

“కప్పకు నొరగాలెనను.”” ను. శ, 

ఒరగు : చే. అ, Ez బఒరగుపడు. రూ, - 

1. వంగు. ఆము. 5 ఆ. 

వ (నాలు. 

భా. రా. కిప్క 0. నృ ర. పా. 

లి. పడు. అచ్చ. యు. 

4. చచ్చు. మొ. రా. సుం. 

5. లేకవోను. కేయూర. స్ ఆ. 
6. అధికముగా నచ్చు; లాభించు. 

( తెలం.) 

ఒరగోను ; దే. న. కి. (ఒర + ఫొను ఒర'పెట్టు 
ఒరచు : చే. న. (క్రి. నునుపుశేయు (చూ. ఒరచు_బడ్జ 
ఒరపటు 

ట్ చే. న. క్ర. ఒరపెటు, చికిలిపెటు. 
ఒరవచ్చు : లు య 

ఒరపుమిరు: చే, అ. (శ్రి. 1. అధికముగా నొప్పు. 
2, నాణ్యము వాందు. 
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ఒరయు : దే. అ. కి. 1. మచ్చరించు; పోటీవచ్చు. 

నరాహా. 6 ఆ. 

2. రాచు; తగులు, పారి. 4 అ. 

ఏ. ఒరపిడి కలిగించు; బాధించు. 

స. శ్రీ. 1. రాచుకొను. భీమ్మ. 6 ఆ. 

౨. పరీటీంచు. కళా, 2 ఆ, 

ఏ. గోశు. కు. నం, 1 ఆ. 

4. ఎదుర్కొ_ను, సా, 1. ఆ. 

న్, ఒర'పెట్టు; ఒరగంటగీయు. 

ఉ. హారి, 5 ఆ, 

6. పొందు. వ, శకుం. 1 ఆ. 

7. నసమిోవీంచు. కాలీ, 6 ౪, 

ఓరలు ; చే. అ. క. 1. దొరలు. ఉ. రా. 8 ఆ. 

౨. దుుఖపడు; అజచు. ప. వీ. 

ఒరవచ్చు : చే. అ. (క. 1. నమానమగు, 
2. మించు. 

ఒరవుబుట్టు ఏ చే. న. శ్రీ. చవులూరు. బా. మ, 

ఒర వెట్లు చే. న. కి. ఒరకొను (వా 
బంగారమును పరీటీ_ంచు. 

ఒరసికొను వ: చే. న కి. (ఒరయు థా) 

తాకు తగులు. వారం 7 ఆ, 

ఒరసికొనిపోవు : చే. అ. |క్రి. వుండుపడు, నొక్కు_డుపడు. (వా) 

రివిగట్టు : చే. అ. కి. 1. పగగొను. క్క నం. 10 ఆ. 

లం అడ్షకట్టు. ప. వీ. 

బఒకుము : ద. అ. శ్రీ. 1. చుటుకగు. ఛార. శి ఆ. 

2 తీక్లమగు. ఆము. 4 ఆ. 

రబ గయబడు ; ద్య. అ, (కి. జలుగుం ఆము. 1అఆ, 



రజ గు 

జఒజగు : "జే, అ. శి. 

ఒజగొాయు : చే. అ. కి. 

ఒజగాలనిలమచు : చే. అ. కి. 

ఒజగుపోవు :] చే. అ. డీ. 

ఒబగువోవు : 
ఒజగొ ధైమాడు: చే. న. బీ 

ఒణగొ కైములాడు: చే, 
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1. వంగు. కు, నం. 7 ఆ. 

౨. (వాలు, పడు. భార. భీవ్ను. 1 ఆ, 

ఏ. పతుపాతమువూపఫు. భార.ఆను.1 ఆ. 

ఒఆజియునటు కాయు, బాధపడు 
™~ 

ఒంటి కొలిమో (ద విలుచు. 

(ఒజగు + పోవు వంగు, నంగిపోవు; 

వంకరయసగు. 

నునసు నొప్పుం చెడు మాటలాడు. 

న. కి. "దెప్పి సాొకుచు 

ఒజపొరు : చే. అ. |కి. మధురణుగు. రాధికా. 9 ఆ, 

ఒజపుమీరు : దే. అ. డీ. ఒప్పు. కృ. శెకుం, 1 ఆ. 

ఒజయు : చే.న. కి. ఘురై ౦చు. 

ఒజలు : చే. అ. కి. 1. విలపించు. భార. ఆక. 6 ఆ. 

2. అజుచు, ధ్వని చెయు. 

చెష. ర ఆ. సారి. స ఆ, 
వ 

3 కలంగు. రామూ. 6 ఆ, 

ఒజవంబడు : చే. అ. (క్రి ఒజగయికు. చె. 66. 

జఒజవు : చే. న (క రూ. ఒజగు. చూ. ఒజినంబడు. 

ఒబజుము ; దే. అ. కి. కలయు,' చుజుకగు. 

ఒక్తాడు : చే. అ, డ* 1. శౌర్యము తక్క, 

“92, చాగుదల వూటలాడు. 

' “అజ్జు లత్తుక రాల నటలోని మేము 

నొక్తూడి పంవలం 

ఒలయి౨చు ; ర్న 

దొదిగితి వంత.” 

టొ. చ 

(ఒలయు. భె. న్ 

-l. కూర్చు. భార. శొం ఏ ఆ. 

౨. విడుచు. 

“ఏ నిగుడించు. 
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ఒలయు : దె. అ. కి. 1. (వవేకించు. వారి. పూ. 2 ఆ. 

లి. న్యావించు. వాంన. 5 ఆ, 

స్ పెదు, Sg ౨ ఆ, 

4. కలుగు... భార. ఆను. 4 ఆ. 

5. బయలుపడు. చితభా, స్ ఆ, 

6. బయటికి వచ్చు. 

7. ఇష్టపడు. భార. మహో, 4 

ఆ. రా. 6 భార. 1 ఆ, 

9. కలియు. భాగ. 10 నం. 

10, జ్ఞ ప్రికినచ్చు. భార, (దోణ. 4 ఆ, 

11. ఒప్పు; అందమిచ్చు. ఉ. హారి.5 ఆ, 

స. (క్రి. 1. కాంపీంచు. భార. ఆది. 7 ఆ. 

2. అంటు. ఆ. రా. 7 ఆ. 

లె. డగ్గణు. భార. ఆర. 2 ఆ. 

4. బందు. మార్క_౦. 2 ఆ. 

రిలికించు : డే. న, [కం (ఒలుకు థా. ED 

కారునటుచేయు. రా. యు. 1 ఆ. 

రిలిబంచు : దే, న, (కి (ఒలుచు భా. (పే 

ఉఊడందీయించు. 

విప్పించు. భార. ఉద్యో. 3 ఆ. 

లింపయ6గట్టు 5 దున, (కి, "వెన్క_కు విజీచికట్టు (వస్తాచులు 

“నిడుద పెన్నె జివేణి జడలుగా సనరించి 

మళలిన జీర్తాంబరం బొలియంగట్టి.”. 

| ము. రా. సుందర. 

లలి3ము ? బే. అ. కి. 1. చర్మము ఊడిపోవు. 
PD : భర, ఆది. 5 ఆ. 

2, సోనురితన మేర్పుడు. 
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ద్వ. అ. కి. (ఓలి + పడు 

దోవుడునోను. ఆము. 6 ఆ, 
న (కి. దోపుడుచోవు; ఒలినకు. 
న (కి. జఒబలుచు, 

“అ. క్. 1. కాజు. భార, ఉద్యో. 4 ఆ, 
2. (పకటకుగు, సా. 1ఆ 
ఏ. కలుగు. దా. 1 ఆ. 
ఓ. కలంగు; చలించు. కరు 1 ఆ, 
ర్, దగ్గముగు; వార. ని ఆ. 
౧, (పోగుపశు. దా. 2 ఆ, 

స, (కి. చల్లు, భిర విరా, 5 ఆ 
అ. (క. ఒలుకు, చిందు నరాహాొ. 19 ఆ, 
న (కి. 1. ఊోము-ను; ఊాడదీయు. 

వ, పొట్టుతియు; శు భపజుచు. 
స. దోచు; కొల నెట్టు. కాలీ. 7 ఆ, 
4. పండు మొ! వాని తొక్కల్రీయు. 

wD (కి. 1. ఒలుకు. ఇర. ఆది. 2 ఆ, 
2. చిందు. దశా. 7 ఆ, 

న. (కి. తీసియిచ్చు. 

స. కీ. ఒలుచు 1. ఊడదీయు. కు, సం. 2 ఆ. 
2. కొల్ల గొట్టు, భార. వకూ. 
స, పెబుకు. మార్క_౦. 

అ. కి, ఒల మినాందు, ఇష్టము 'లేకుండు. 
స కి. మూర్భపుచ్చు. ఏర. 4 ఆ. 
అ, (కి; 1. మూర్భిల్లు. నిర్వ. 4 ఆ. 

ph ౫ ph 

మ్ 

2 సిర్విణ ముగు. చందా. 1 అ. 
క్ శతు ౯ 

( 3. చెప లుడుుగు, 
భార, కురా, 5 wp 

4. ఇెతదు. 

ఆము, లి తు 



ఒల మిచూప్ప బే. 

ఒల్ల మిచెయు : జే. 
రిలగిలు చ 

నగ 09 

ఒలు; -జే. 
య 

ఒిలుస్చివడు డే, 

ఒళ చేయు ; దే, 
MN? 

రిం పెటు ? -జే 
౧౧ టబ 

౬ఒవపఅవచు. 4 r= 
య 

రాసంగు , -జ్ 

ఒపవు ఇ స్ 

౭,సులు Fn 

ఒవ్వు ః చీ 

(క ట్రై ల రై పై (8 

pe య 

E 

అ. 
అ, కీ 

న. కి, 

ద్ర (5 

అ, (క్ 
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. అనిస్టమును గనయబజి చు, 

. అపకృతిచేయు, అంగీకరింపకపోవు. 

. పాయు, శీణీించు._ వారి. ఉసి ఆ. 
. అంగీకరించు, ఇష్టపడు, 

* బలునయును. 

. 1 బలివముగ శరీరము “పటు, 
ఆ . 

“ఆపిల ఒహ వేసినది” 
స 

9 సిక్సత ముగ న్రదీవము ఊరు, 

ప (బిడ్డ) ఎదుగు, 
G 

= బలియు. స గ్రా 

. లొానగ, “ఆమెకు బు వచ్చినది.” 

ఇ రూ ఒరు: 

. oy 1. ఇచ్చు. బారి. 4 ర్త 

లి నెపద్యముపెట్టు. హార, ౨ ఆ. 
లై ఎ ఠి శ్ 

స. కలిగించు, నవు ఏ ఆం 
2 

4. ఒప్పుగించు, నస, ఇ డ్ 

ర బకహూకోరించు, దశా. 4 ఆ, 
అల్లో | జస గూ, బరయు, ఇచ్చు, వి. పు. 2 ఆ. 

. తేప్పుకోను, పండితా. సురా. 

హి 1. గి, పానయు. 

లు 

2. అనుకూలవాగు. 

3 ఇప్ప రుగు, 

భార. అశ్వ. 1 ఆ. పరా. 2 ఆ. 

4. రూప్రచెడు, అందము చెడు, 

అందముపోవు. మార్క_0. 2 ఆ 



లి 

ఓండపెట్లు: చే. అ. (క్రి. గాడిద అజచు. వేం. పంచ, గ'ఆ. 
లు 

స 

ఓం[డించు ; చే. అ. క్ర. ఓండపెట్టు. శ ర. 
GA) 4 

= 
© ఓకరించు దే, అ. క్రి. 1..శోకునచ్చు. న. రం 

2. రోతవడు. ధం ద. 

సీ. డోకు. 

రీచారమువచు.: చే. అ. కి. వాంతినచ్చు. 

ఓకిలించు : నె. అ. (క్రి. డోకు. భా. రా. యు. 
రై 

న, (కి. అనహీ్యాంచుకొను. కాని, ఏ అ. 

డే అ. |కి. వరుండగు, 
[న వ! 

రీగితమగు ; వె. అ. కి. పాలుపడు; తగు. భో. 5 ఆ. 
| అన. 

డే. అ. కి. చేవుగంచు; 

లే న్యపడు. 

రజః కువచు చ్చు: చే. అ. క్రి. చారికినచ్చు. ఛాన్క. 

ఓజగొను : . చే. అ. క్రి. సానుకూలమగు. కు. నం. 7 ఆ. 

ఓజగెలు : "జే. న “కి. (టజగొను సేం -సర్చువూవు. 

కు నం. రి ఆ. 

ఓజవడు : దగ. అ. కి. చక్క యుడు; సిద్ధించు. 

ఓజపబచు ; దం. - డ్రీం (దజపడు ధా. శ్ర 

రిజించు ఇ = అలవజచయు, సిద్దముచేయు. నృసింహ. 4 ఆ. 

పీషు. ౫ ఆ, 
న్్ 

-జ్ 

కట మిపెటు ; చే. న. కి. రీడించు. 

డే అ. (కిం అపజయమువొందతూ. 



919 క్చీటు సేయు 

మీటరు ; చే. అ. కి 1. ఓకిపోవు.' భార.దో. 2 అ. 

వి. చెదసు. భార, దో. 4 ఆ, 

3 దుర్చులమగు. హరి. పూ, 6 ఆ. 

కు. నం. 12 ఆ. 

ఓఏ a చే, -అ, కై, ని స్పత్య ముగు, భూ. ఓటీటూను. 

ఓటారుచు ; దే న కీ. (ఓటామ భా.) ఓటాక్పు, రీడించు. 

లం - (5 యు భి జాదరు, దుర్చలనుగు. 

కీబువడు ౩ ౪ చే. అ. (కి. పగులు మాపు 

ఓటు చేయు చే. న Ee అననూానించు రసిక. 6 ఆ, 

రిటువడు : ద. అ. (కి. 1. ఓడివోవు, భార. అది. 7 ఆ. 

ది, వివథవుగు, భాగ. ఫ్రే నస్యం, 

స. [(భాంతిపడు, మోనవోను. 

ప్ర సం. 7 ఆ. నా. పంచ. 4 ఆ, 

4. అచ్చెకునడు, నిశ్సేస్టు లగు. 

న శ. కీడిపోయి వోంగొలట్టుకొను. 

భార నభా. 2 ఆ. 

రిబుసటుచు : చే. న. డీ (బటుపడు. థా. పి 

ఓడించు. రాఘవ 1ఆ. అచ్చు.రా.ఆర. 

మీటుపుచ్చు ; చే. న. (కి. ఓడించు. భా. రా. యు. 

" కోల్చోవు, 

ఓటబుసేయు ౩. చే. స క్రి (ఓటు? చేయు భంగపజచు. 
రసి, 6 ఆ. 

రీటుపోవు .] దే. అ. (కి. (ఓటు + పోవు సీటుపకు, 



రీ(టించు : 
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దె. నకి. 1. అబద్ధసుమాటలను మిక్కిలిగా జెప్పు. 

ఆ గ్ా 

foe fhe 

ol 

- నంచంచు, 

* వరించు. 

“క్ష్ లో టింతుకుగాక్రు: మల్ల. శృం. 
(' 'చఆళారితమనాః” అసి మూలము. 

“సంచిత చి త్త) ఆని వ్యాఖ్య. 

(మీకు భా. చే 
ఓర్పు, ఓడునట్టుచేయు, 

* కొలునలు గట్టు. 

వ. (ప్రవహించు. హార. 4 ఆ, 
2. పముాతు. 

(శే. ర. వ. ఒడ్రగిబంగ. ముది. వా 
ఏ. స్మవించు. శారీ, 6 ఆ, 

* 1. పరాజయమందు. భార, క్త సే ఆ. 
2. భయపడు. భార. ఆది. 2 ఆ. 
౫. వెనుదీయు. భాగ. 10 స్క_౦. 
4. శక్తికీ మగు. భార, ఆర. 2 ఆ. 
ర. నళమగు. భార. భీవ్మ. 
6. పాజిపోన్చ. 

7. గవించు, కాజ. 
. పోయెట్టుకొను, కారీ, 4 ఆ, 
* పగులు. 

ం పగులంగొటు, 

చిల్లులు పుచ్చు | ఉ. హారి, 1 ఆ. 
ఆ నెజ్టులిచ్చు. 

“న. కి. చిల్లులు పుచ్చు. ఓడించు. 

నిర్వ. 6 ఆ. 7 ఆ. 
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ఓదార్చు . 
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రె వేయు గ 

లీవు క 
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ఎ 
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221 రీరగిం'చు 

(క. ఊరార్సు. రూ. ర్చ దాకుచు. 

[కి ీ'చెపదు. రానూ. రీ ఆ, 

(కి. నరికోసి యాకుటకు మళ్ళుమళ్ళుగా 

వేయు. 

కీ తూటునట్టుచేయు. ఆం. పా. 

(కి. 1. సమర్థ్యండగు. భార. ఆది. ర ఆ. 

2 ఇష్టపడు. భార. విరా. 2 ఆ, 

తుమున్న ౦తేముల కన్నువయు క్ర 

మెనఫు డిది తద రాద్గరక మగును. 
2 హా రధ? ఆలీ? 
రానోప్రు మొ! 

. నహించు, భార, ఛేష్మ. 2 ఆ. 

శ క్రిదూవు. 

. రవీ౦చుకొను. 

* 1. కాపాడు. 

౨, పోమించు. 

భార. అశ. 1 ఆ. స్యా. 2 ఆ. 

ఏ. దాయు, రహన్యముగా నుంచు. 

శుక, 2 ఆ, 

4. పురుడుపోయు. కు. నం. 8 ఆ, 

. కొల్ఫు, పొందు. 

అని, 2 ఆ. నిజ. గ ఆ. 

Oy 

. కావొడుకొను. 

. సిదవముగు, భార. విజ. 

దోరముపడు. రజస్వలయగు. (తెలం) 

l. (పక్క_కువంచు. 

2. విడుచు. 

బన. 5 ఆ. 

సానందో. గ ఆ. 
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జే, అ. శ్ర. 1. తొల. భార. భీష్మ. 1 ఆ. 

ఏ, ఒణజిగు, స, ర, 

3, తొలంగు. 

చే, అ. (కి. (పక్క_కొ రగు. 

డే. స డై. (పక్కకు(దిప్వు. నెష 76, 

చే. అ. కి. అంచుల నంటినచ్చు, కు. సం. శి ఆ. 

డే. అ. (కి. 1. జరగు. భార. శల్య. ౨ ఆ. 

౫. వంగు. చందా, 6 ఆ, 

వె. స. (క్రై. ఏడిచిపెట్లు, 
షా ర 

వైదొలంగు. ఇందు. 5 ఆ. 

వె. అ. (కి. తొలయు. రామా. 2 ఆ, 

చే. న. |క్రి. (పక్క-కునంచు. రం. రా, ఉ. 

చే, అ. కి. 1. పిదనుగు. 
ధి 

బ్ర శక్తి గలిగియు౦డు. 

చే, న. కి. 1. మీడంచేయు. 

9౨. జయించు. 

ఏ. సె. 

శ. తాళు. చెష. గ ఆ. 

చే. అ. క్రి. ఇంటి తిన్నెల గోడల యడుగునను 

కా 
మూలలనుఎణమటి తోబటితీరు స: శర. 

69 6 A) 

చే. అ, శీ. ఓకుచు. నహిం-చు, తాళు. 

ఆం. సం, మాన. 



మీలంబు గొపు; 

కీలగముండు : 
ఓీలగముంచు ; 

అలపటు : 
6 

రిలఅమాసగొను క 

998 రీ లాకుపడు 

జే. అ. కి. 1. సిద్దగుగు. భార. ద్రోణ. 5 ఆ, 
న 

ఏ, వాలు, ఒపు. భార. ఉద్యో. 4 ఆఅ. 

న. శ. ఆదు, తటుకొను. 
ర్లు కు 

భార. ఉద్యో. 4 ఆ, విక. ౨ ఆ, 

డే. అ. (కి. మరుగు చేసికొను. ప. వీ. 

చే. న. క్రీ. 1. కొలుచు, సేవించు. సా. 1 ఆ. 

౨. చుటియుండు, పరివేవించియుండు. 
టు లు 

ఆం. పా. 

అ. కి. 1. నభచేయు. 

౨. ఒస్పారు. సా. 1 ఆ, 

చే. అ. కి. శేకవేయు. ప. వీ, 

ద్వ అ. శ్ర. 1. చేహము చాంచుకొనం గోద 
౨. "వెనుదీయు. 

న, పరాజ్బ్ముఖమగు. 

నిర్వ. 4 ఆ. భార, కర్ణ. 2 ఆ. భార. ఆను. 1 ఆ. 

4. మబుగు (ప చేశమునం దుండుట 

కిచ్చగించు. 
Kk} 

ఫ్, తవు తీర్చుకొన చెంచు. 

చే. న. క్రి. ముటుగుచౌచ్చు. 

కీఅమానగొను. 

డే, అ. (కి. ఓలలాడు. ఆ. హారి, 5 ఆ, 

చే. అ. కి. పీలాడు. స్యా. 3 ఆ. 

చే. స. కి. ఓలార్సు. 

చే. న. (కి. ఓలలాడించు. భార, ఫమ్మ. వి ఆ. 

ద్వ అ. [కి. 1. కలంతవడు, 

తోభించు. భార. విరా. ఏ ఆ. 
2. (శవునందు. హారి. పూ. 6 ఆ. 



సీలాడు 

ఓలాడు : 

ఓఒలార్చు : 

రీలించు : 

ఓలిగౌను క 

ఓలానాచేయు : 
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చే, అ. శ. 1. విహరించు; జలకమాడు. నీకు.ఫఆ. 

బీ. సింకు. ఆము. 4 ఆ, 

“కి. సీ లాడంజేయు. సారి. ని ఆ. న 

న, (కి. పాలించు, 

“ఓలించ నేదేవి యుకుసప ర్యాకృద 
బ్లాతేజాత వునోంబుజాతచుమి”వి.వు. 3-15 

ఈర 
ద స, క్ కన్యాశుల్క_మునాను. 

అన్య. చే. న. (కి. నిర్బంధము భో బెట్టు. 
జే. అ, (కి. నరిపణు. శుక. 1 ఆ. 

చే.అ. కి. తగు ““నగరిలోనున్న నందడి యోనడి కి” 
౧ 

మన్ 

క. న. రా. సుందర. 

వె. స. శ్రి. 1. తొలగించు. పాండు. న అఆ. 

2. విడుచు. వొ౦ండు, 1 ఆ. 
అ. క్. l. తొలంగు.' పారి. 5 ఆ, 

భాగ, ఏ న్మ_౦. 

౨. వంగు. పారి. ఏ. ఆ. 

ఏ, ఇప్టపడకుండు. వసు. 1 ఆ. 

చ.అ. (కి. (పక్క_కొజిగు; తూలు. 

నెష. ర ఆ. కు. నం. 6 ఆ. 
Qe 

నె. అ, [కిం తొలలగస; ఓనరిలు. ఆము. 4 ఆ. 

చే. అ. (క. 1. చెనుదీయు. భాగ. 7న్కం. 
2. భయపడు, భార. విరా. 2 ఆ. 
ఏ. లయమగు, నసెవ. 7 ఆ. 

QQ చే. అ, శీ. 1. భయపడు. చందా. శి ఆ. 
2. లయమగు. నెష. రీ ఆ. 
ల. అలసిపోవు. సా. ఏ ఆ. 

ఓిహారిసాహారియగుః: అన్య చే. అ. కీ. ఎడము లేకుండనుండు. 



బ్ర 
కలీ 

జి6గాదను : . కి. ఆలోచించు, 

విమర్శించు. |పథభా. 1 ఆ. రాఘనవ.4ఆ, 

కొగామఘుల నరయు: చే. అ. (కి. మంచి చెడ్డలను జూడు. 

జొఘళించు : దే, న. కి. నీడించు. 

క్రందుపణి'చు, రాధికా. 1 ఆ. 

అ. కి. చలించు. 

బెడుగజచు ; ద్వ. ౨. క్ర, 1. పెదవి గజచు. 

౨. కోపమువేం జెదవి కొొటుకు. 

ఉ. రా. సిఆ. భార. ఆది. 6 ఆ. 

వౌడుమాయు ద్య. అ. (కి. పూర్తిగా మాయు. భీము. 6 ఆ. 

లై దలంచన్ను చే. న. కి. తలదన్ను, మించు, కఫా, 1 ఆ 

కిదలందాల్సు ; జి. న. కి. తలందాల్చుు. 

కొ దెంచు : చే. అ. (క్రి. 1. అగుడెంచు. 

బి. అగు, హార. వి. 

జొద్దత్యముచూప్పు: నం, న (క్రి. గర్వముచూవు. 

బి కెగురు. 

అడంకువలేకుండు. 

“అడమాక లిక నకాద్ధత్యమునుజూపు 

నట్టి నారి? ముంచు, 

జెద్దత్యముహూను: నం. అ. శి. ఉద్ధతిన జూపు. 
జాద్ద్త్యమువహించు: సర. స. కి. గర్వము (ప పకటించు. 

జాడను ; చే, న. కీ. 'మొచ్చుకొను. 

శెొరుసౌరువడు : చే. అ. కి. శీణించు. 

కౌలు : చే. అ. కి. అగులు, అవులు, జోడు, న్ ర, 



కంకటిలు ; 
ఉమ, 

కంకణముగ ట్టు : 

కంక 

కంకులంపెటు : 
co 

కంకెవేయు : 

కంగారువడు : 

_ కంగాళి చేయు : 

కంగించు : 

కంగు : 

కంగ్గొనణాటు : 

కంచాలువెటు: 
లు 

కంచుమించగు : 

వ్ర 

._ అ, కి. ఏడ్చి ఏడ్చి ఎక్కి-ళ్ళపాలగు. 

న. కి. దిశువహించు. 

oh ph ౫ స. క్. 1. గదించు. 
© 

౨. లైటు. 
ర 

ఏ. సారము పీల్చు ( చెలం.) 

జే. న. (కి తూటు. 

చే. అ. (క్రీ. సెకులు ఫలోన్నుఖమగు. 

డే. అ, [కిం త టుపడు. 

చే. న. కి. 1. కలగాపులగముచేయు. 

2, అసహ్యాముగా చేయు. 

చే. న. క్రి. లోతుపాతులు తెలిసికొన ప్రయక్ని చు 
(కళింగ సాంతము.) 

డే, అ, క్ర. 1. తృప్పమగు, 

౨. కదలు. 

డే. అ. (కి. వ్యాపించు. 

చే. న. కి. నడించు. 
Ge 

చే. అ. కి 1. అదృశ్యమగు. 

2. చెలాణెదరగు, రంగ. 

చే, న. డీ. వర్పాటుచేయు. 

చే. అ. (కై. 1. సరిపడకుండనుండు, 

2. బాధనొందు, 

డే. న. కి. పరుషములాడు మను. 



కంటగించు : చే, 

కంటగిలు; 

కంటగిలు : 
ల as: 

కంటతడి వెట్టు : 

కంటంబడు : 

కంటవతడు : 
asl ol. 
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అ. (కి. క. అనిష్టము సూ ఫు. 

ద మెచ్చు, 

ఎ. అసహ్నపమకు, 
భి 

4. గగుర్చొడుచు. 

ఫ్, విరోధము నర్పడు తెలం.) 

అ. కి. నాధపడు. 

. జూలిపడు, అ, (కి 

అ. డీ. కనబడు. 

. అ. (క. విరోధించు., 

కంటవ తినిడుకొ నియుండు: 'బే.ఐ. శ్రీ. 1. ని దించకమేలుకొనియుంకు. 

2. అతిజ్యాగ త నహొంచు. 

కంటసంజడు : |. అ. కి, 1. న్వధనాందు. 

కంటసవడు : 

కంటి కెక్కు : డే. 

చే. క౦టు వెట్టు : 

కంటముకటు : చే. 
య రి 

చే కంట ముసడు : 
రం 

క౦ఠతః ప్రటు : 

కంఠతో పెట్టు : 

క౦ఠీప ట్రించు : 

కంఠ కోప శము చేయు: 

2. చిరాకుపడు. 

ల మత్పరించు. 

. కన్నులకు వచ్చు, నచ్చు. 

* | పంతేముపట్టు (విషయనిర్డ యమునకు 

అడ్డంకులు “కలిగించు. .) (౫ తెలం.) 

. శ. మూ ఫికి డఉగమువలె కటు. ( తెలం) 
౧ లో 

+ అ, (కి. 1. ఉగిపదు. 

2, పాణకాపాయమగు. 

ఏ, బాధ సంభవించు, ( ₹ెలంఎ) 
| 

| మి. న. కి. కంఠసముచేయు. 

| శ 
1 

J 
కంఠస్థముచేయు: మి. న. కి. ముఖస్ట్థముశోయు. 
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కండ పెట్టు : చే, అ. కి, 1. మదించు. 

OA (కొ న్వెక్కు. 

ఏ. బలుప్పు'మాప్పు. 

కండల కేకమగు; చే. అ. కి. బద్ధకించు “రా. 

న్యా రడ ఆయ 1 ఈ wr నళ ఈసా కండవడము దుః డే. న. (క్ l. కప్పిఫుచ్చు. 

ల ముజుగుపజు చు. 

_భీతికిం గండనడంబు సుట్టి. కు.సం. ఓ ఆ, 

em 

కండెచుట్టు : చ్, న. కి l. దారముగుం డముగాఒక దానిక చుట్ట. 

౨. ఉండగాచేయు. 

క౦డెవట్టు . జే. అ. (క్రి. 1. నొప్పికలుగు. 

స. (క్రీ. 2. లాగు. 

(కిం మణుగుపజచు. 

-జే 

డే 
ళం 

కంతలుగట్టు : చే, 

కంతులుగట్టు వ బే 

చే 

న. 

, అ. కి. గట్టిగా బిళ్ళలు గట్టు. 

ర కందంబాణు : = శ్ర. 1. వినర్హమగు 
౯ 

ల ఎక బాటు 

కంద(డృకావ్యములు “సేయు: చే. న 8. విధవాగర్భము సేయు. దె.జిం) 

కొందళించు | డే. అ. [క్రి 1. ముొలశెత్తు. 

9 నంతసించు. 

ఏ. వికసించు 

కందించు : డే, న. (కి. ఎజ్జబజచు (నివర్హ ముచేయు.) 
ళం 

కందు ; దే. అ. కి. 1, త వ్రమగు. 

2. వివరమగు. 
| ల 

. కృశించు. 

* నౌాధపడు,. ఆం tHe 



46] 229 కంపెకుు 

కందుచెప్పు : చే. న. (క్రి. గుర్తుచెష్పు. ( తెలం.) 

కందువౌటు : చే. అ. కి. (కందు + పాటు) 1. మచ్చపడు.. 

కందు వెట్టు : | లి. మరక 'లేర్పుడు. 

ఏ. ఎటుసెక్కు. 

4. మలినమగు. 

ర్ట నివర్ణత నొందు. 

కి. (కందువు + ఎలుగు. ) 

1. కీలకము నెబుగు. 

2. ననుయ సందర్భము "అలుగు. 

స్, సన్న తెలిసిక్రొను. 

కందువెజుగు : చే. ర్న 

కందెనకడుగు : చే. న. డీ. బాలోజాలనుండి ఉన్న అపకీ ర్తిని 

మాపుకొను. ( తెలం.) 

కందెనవెటు : చే. న. శ్రీ. బండిని ఆయ _త్తపణుచు, "తారు వేయు. 

(తెలం) 

కంపగటు , చే. న. కి. కంచెవేయు. (రూ. కంపగొట్టు) 
ని 6 

కంపనబడు : డే. అ, క్రి. కంపలోంయిడు. 

కంపరమెతు ; చే. అ. శ్రీ. 1. చిరాకుపడు. 
Mn 2) 

2. గగురొడుచు. 

కంసలబడు దే. అ. శీ. 1. కష్టముల పాలగు. 

9, చిక్కు_లలోపడు. 

కంప వెటు చే. న. కి. పాడుచేయు, చాొధించు. 
లు 

కంపారు : చే. అ. శ్ర. సువానన చేయు. ప. వీ. 

కంపించు 

కంపిలు : చే. అ. (క్రీ. నణతు. 

కంపిలు 
య 

కంపుకొటు : చే. అ. కి. 1. పరిమళించు. 
లు 

దం౦"సెక గ్రా | 9. దుర్యానన వేయు, 
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రకపికపడు : దే. అ. (కి మ. గర్వించు. 

9 మిట్లెప శు. 

కకఠవికచేయు : చే. న, క్ర కలచు. 
కకవికపడు ౩: బే. అ. [కి 1. గర్వించు. 

ఏ. మిటిపడు. 
లి Pd 

రు లా కకాపికలగు దే. అ కీ. చెలాచెదరగు. 
గ) 

త క్కారించు : జే. అ. (క్. 1. మొబుంగు, 

౨. మాటుగా జేకలువేయు. 
జజ అద అల్ల జౌ అన 
Sw) గీర డు త చే, ఆ (కి. బాధపడు. 

జ్ అ XK త" 
చర గాయ అందం శ ః 

. రం ద్. నం క్రి. కక కరకు కం. { ఇ యిం కక్క_నవెట్లు | Srey థా. 
రు 

కక_సాలాడు . అ. (క్ర. వాద |పతివాదములు చేయు. 

(కాక మాతోడనుం గక్క_సాలాడి. 

డే 

కక_సించు = చే. న. క్ర. హింసించు. 

దే 

చే 

కక్క_సిల్లు అ. కి. నిపిడముగు, 
శ ౧౧ 

తక్కిించు ; న. (కి. 1. కక్కంజేయు. 
౨. వడలించు. 

కక్కు. : చే. న. క. 1. డోకు. 

9. కడుపు లోనిది వెలీబుచ్చు. 

ల. బయటపడదు. 

4. తప్పకయిచ్చు. 

కక్కు. ర్రివడు : ( అ. కి. 1. లభించు. 
జే | 

కగించు డే న. క్రీ. వివర్త ము. 
౧ ౯ 

కగు : 
గి చే. అ. కి. వివర మగు, తగు, ముడిచికొను. 
దగువాటు : లికె. ౧ 

ల 

శచరించు : చే 
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రచ+కట్లు : & oa 
“జమ చు "దె ఇ ట్ పగగెన 

రఇకట్టు వ | 

కచ్చ పట్టు దే. న. గ పగగట్టు. 

కచ్చాపచ్చిగ జేయు; చే. న. క్రి 1. నలిగి నలగకుండ కొట్టు. 

బి, విషయమున _న్తవ్యన్త నముగచేయు. 

కచ్చించు ; చే. న. క్రి. 1. గవ్వలాటలో కాయలు నడుసు. 

ప్ర వ్చి బెట్టు చే. న. (కేం 1. పసిపిల్ల లు శత్రుత్వము నెల్ల డించు. 

9. నరిె టు. 

స. గోడలు ముదలగువాని కొలతలు 

నరిపెటు. 

4. కచ్చ బీనించు. 

ర్, గర్వించు. 

కచ్చు చే. న. శ్రీ. చదరంగము మొదలగువానిలో కాయ 

కచ్చుకట్లు చే. అ, (క్రి. నియముముగా నుండు. (తెలం) 

కచ్చుక” చే, అ (కీ 1 పట్టుపట్టు. 

న. కి. 1. డీకొను. 

2 హత్తుకొను 

కచ్చులు పెట్టు వ చే. నం (క్రి మ. నోడలు కట్టునపుడు ఒకక తీరు 

ల తీర్చు. ( తెలం. ) 

లి. అండలు'పెట్టు. 

కచ్చువదలు ; చే. అ. కి. 1. నియమము వదలు. 

9, శోథవిడుచు. 

శీ. ఆఫ విడుచు. 

4. (పకాశళించు. (తెలం) 

ర్ట గర్వము వదలు. 

కచు. వెటు : న. (కి, మిషా కచ్చువెట్టు : “దీ. న (క్రీ. మిష ట్ల 
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కచ్చేరీ సేయు ఏ అన్య. దే అ, కై. కొలువుచేయు. 

లక్షుణమూర్భ, య, గా 
కచ్చువిచ్చగు ఎ చే. అ. (కి. పనిచెడు. 
కటకటపడు : - చే. అ. క. ఓ దూఃఖపడు. 
కటకట(బడు : 2. ఇబ్బందిపడు. 
కటకటలాడు : ఏ. _తొక్క_టంపడు. 
కటకటపెటు : చీ, న. (కి. చాధపెటు. g (on) 

6 కటాతంచు : మి. న, (కి 1 కీడగంటయజూచు, 

2 అను గహించు. 
కటాయించు: : అన్య. చే. న. శీ. ఎగంబెట్టు. (అప్పులు) 
ద్ర టకటు ; డే. న. శీ. 1. అనవనరముగా నా ప్పి కటు. అ ఈ 

_ ల జా A) 8) 
2, నస్ర్రములిచ్చు. 

కొట్టడచేయు : జే. న. క్రి. 1 ఆబొపించు. 
ఏ. నియ మనమువేయు. 

రం ఇచ్చు కటబెటు . దే. న. క. 1. ధరింప జేయు బటి | 
2, భార్యగా ఇచ్చు. (ఆ మెనుక ట్ర్ బెటిరి.) 

కటదోయు; దా బి ద. న. డీ. అకుజోయు. కట వేయు : Ct లు 

కట్టలుతెగు ? చేల (డీ. 1. గండిపడు, 

2. వశము తప్పు, 

ఏ. అధికవును. 

4 వొర్తుకొనివచ్చు. 
Ca] 

' ౧౪) క్ష క టాయము సేయి; చే, న. (క్రి 1. నిర్బంధముసేయు. (కు. నం.) 
ల సంసిద్ధముచేయు. 

కటాయితవడు 
రు 

౩జాయితుపడు:; ఓ జే. అ. కి. సన్న దమగు, యము కాషన్ సా ర రధ్రాయితమను : 



th ౫ 

వష 

యు (కిం పాగలు క ము. 

అ. కి వాశాత్తుగా తుమ్ము. 

౭ (ne ఆటక ట్లించు. 

నిర్మించునట్టుచేయు. hy గా ళ్ 3 

. నిర్శించు. 

. జంధించు. 

- వొనగించు. (జతకట్టు) 
ర 

ఖు వమరాయు; 

విధించు, 

. కలిగించు 

. కరూడబెటు, 
లు 

. ఆరోపించు. 

పవ్యములను కూర్పు. 

. (పశువులు గర్భము భరించు. 

. మూటకటు. 
రి 

. వాలించు. 

12. వేవముదాల్ను, 
x 

1. ఐపోవు+ 

౨. ఆగివోవు 

ఏ, అగు, 

35 BY = 

రర ర లో జః 

FE pad bal 

4. ఏర్పడు. 

ప్ విబదమగు, 
ఢి 

.అ, కి. 1. కాడు. 

౨. నమకూడు, 

నః క్రీ. పశువులు గర్భముదాల్చు, 

స (కి. పలకను శు భపజిచు. 
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కట్టుక ట్టు వ దే. న, (కీ. పాదరనమును నిప్పులో నిలుచును 
వేయు మంతము వేయు వలయు (రా. సీ, 

1. ముం క్రముచేత బంధింను. 

2 సంఘ్భవించు. 

అ. (క. 1. నిర్ణ యమునకు బద్నులగు. 

2. మందు వేపికటు. 
ఠా 

కట్టుకొను ; జే. న. శీ. 1. ధరించు. 

2 “పెండ్లి యూాడు. 

8 పొందు. 

4. అన్యాయపు టాస్సిని చేసిఫొను. 
కట్టుగడ చేయు ? బే. న. (కి 1. సిలునచేయు. 

2. కూడెటు. 
రు 

సు, (క్రీం బంధించు. 

(కి 

చే 

కట్టుతాలు చే. నం, 

కటుచేయు : టై 

అం lL (తొడు వేను. 

జ 2. ఇనుము కట్టు తొల్బు. 

కటువడు : డే. అ. శ. 1. లోబడు. 

2. మాొటమోద నిలబడు. 

ల. బంధితుడగు.' 

కట్టువిచు : ( చే. న. | అడ్ల్డగించు క ట్టువజిచు వ ల్ అడ్డు 

కట్టుమీరు ; జే. న. (కి. నియమో _బ్ల్రంఘనమువేయు. 
కడకు(దోవు : చే. అ. కి. 1. బహెష్టయగు, 

2. _దూరమువోవ్వు 
కడకువేయు : చే. స. [క 1..మిగిలించు. 

2. కూడ బిట్టు. 

కడకేగు: చే. అ. డ్రి రజన్వలయగు, 



కడదూదు: 

రడచెడు : 

కడచేరుచు : 

oh ph ఖీ 

gh dh 

రిస్ట్ కజవేరుచు 

1. నిరసించు. 

౨. చివరకు నెటు, 
రు 

ఏ. విభాగించు. 

అ. (కిం శాధ లనుభవించు. 

న కి. l. నిర్హ యిం-చచు- 

ఏ, నియమిం'ను 

అ. (క్రి. మరణించు 

అ. (కిం సమోాపిం ను 

అ. (కి. పూను, 

స (కిం క పయు- 

ల, Es (కడ + కొట్టు) చచ్చ్చుం 

_ అ, (న్ా 

(శెడసెం దుష్వులు,డింక వేసెనెలుగుల్ 

గుం బులుల్క్ సింగముల్ కడ 

గొఖన్ ) సారంగ. 1 ఆ 
AR) 

తి నం Ee కలను. 

తుదిముటు. కు. సం. 1 అ. 

1, గతించు, 

2, చచ్చు. 

ఏ, ముగియు. 

శే. మిపిమోయణు. 

1. గతించు. 

2. జరుగు, 

ఏ. జనదాటు. 

శీ. తప్పీంచుకొ ను, 

రీ. చాటు. 

చే. అ, శ్రీ. చినకికెల్ల చూచు, 

చే. అ. (కి. దిక్కు_మాలు. 

డే. న, |కి. కృ తొకుని చేయు, స, ఆ. కృికొగ్ధు 



కడచేయు 

కడచేయు : 

కడ్రతా(కు : 

క్డ తెంచు ; 

డే. 

"బే. న. [కం [1 చంపు. 

జ్, 

చే, 

చే. 

చే. 

జే. న 

జ్, 

ద, 

చే. 

చే, 
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న. (కిం విడచిపెటు = 
లః 

ఆ [కిం 'తుదిముటు . 
థా. 

స, క్రీం 1. దాయటు. 

PAR అతి క మించూ. 

ట్ర (కి. ఆవసాన ముందు. 

Pa సిర్వహించచు. 

లి. రతీర ము. 

అ. (క. 1. బుదిముట్టా. 

బై. చచ్చు. 

న. we తుదిచూచు, 

చివరపెట్టు. 

ఆ. అ. 1. వెలిగానుంక్తు. 

ల బహిష్టయగు. 

“శ్రీ త్ లగదోయు. 

(తె జ తొడయుం చాక నును 

అ. [కిం 1. (ప్రాణములు కంఠరగత్ ముగు. 

లం మూర్భనం౦దు. 

అ, [కిం 1. అంతమునొ౦దు. 

2. వోవు 

న FE 1. పంపు. 

నిగా శీ 
రా 
సీ ఈ శా 

2. అపోాయమునురడి తప్పించిపంపు. 

లి (కాలము) వెళ్ళబుచ్చు. 

4. మజుగుపజుచు. 

న. (క్. 1. చంపు. 

9 పడగొటు. 
శ 



న ఎక్కి_రచు. 

శ. జననాటు. 

వ. పాను గను 

6. చాటింపు, 

7. (తోలు. 

ర. చెటు. 
రో 

0. నిణ్గుచు. 

డే. అ. క్రీ. అనసానదళ నొందు. 

చే. అ. (క్రి. 1. తక్కు_నగు. 

2. రాలు. 

చే. అ, (క. 1. తక్కు_నయగు, 

౨. మిగులు. 

స. (కి. 1. తక్కువపజుచు, 

వ మిగుల్ను . 

= నయనుముడాటు. 

. దరిచేరు, పారమునొందు, పూర్తియగు, 
చచ్చు. 

. 1. పొారంగతుడంస, 

2, అన్యలియయొడ్డుశోరు. 

లె. దాట నేర్చు. 

-నమధిక ౦బై న సంసార జలధియందు, 
మునుగు చునుదేలు చునుగడముట్టబ డని 
జనుల కెల్లను వముత్పొదనరగి సబములు 

తెప్పయైై యుద్ధరిరి చు నిందీవరాశ్లీ ! 

. గృవావి శేషముల చుట్టు గోడలయందవలి 
నంఛభములమోది దూూలము టు 

అలి రు 
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“G&G ఓ తరంగితవముగు. 

2. కలుసు. 

ఏ. అతిశయించు. 

ను, (కె. న్వభిచరిం చు. 

క. గుంహుగలు. 

- నీలము సుందరంబగు నిందిరా సుందనీ 
దిన్య చేవాంబునం బొదలు కాంతి _(పవా 

హంబు సిసన వెలుకభాటీన పోలికం 
జులుక చె "ముగులు మొ త్ర౦ంబులు 
డెసలు 'కోడంకడలుపడి తూలన్, 

సా. వుం 1 ఆ, 

బి అతి కాంతవుగు. 
ల. దాటు. 

. (క్ కడనంబడు. (వే. 

(క. ఓ దాటించు. 

2. ఆపదనుండి రకీంచు. 
“డ 1. కలతనొందు. 

2. కళవళించ్రు. 



క డువుమోడకొట్టు 

కడ వెప చ. అ (క్రి 1. సమా ప్తమగు, సర, 

ఏ. ఊాటు, తరించు 

రడవోవు : జే. అ. కి. ఉడిగివోవు 
కడసిల్లు "దే. అ కీ దిగంతవ్యా ప్తనుగు 
కడికండలుచేయు: జే. న, (కి. ఖండించు. 
కడిగొను చే. న. శ్రి. 1. ముద్దగాంగొను. 

ఏ మింగు. 

రడిమివెయు : జే. న. శ్రి. కుప్ప, వొక్కు.చు గడ్డిని తాత్కాలిక 
ముగా వామి వేయు. 

రడియెతు ; చె. న. క్రి. భుజించు 

కడివోవు : దే. అ. కి. 1. వాడు 

కడుగు (రూ కడ్డు: చే. న. క్రి. తౌళనముచేయు. 

కడుపంటుకొనిపోవు: చే. అ. |. అన్నములేక ఆకలిచేత పొట్టమిది 

చర్మము వెన్నుునకంటు, 

పగు : దే. అ, [కిం గర్భమగు. 

సరయు : చే. న. శ. ఆకలినెలుగు. 
లో అర 

పుఠంద ర్తగు: చే. అ. (కి. 1. కందవిత్తువలె కడుపు మిక్కిలి 
ఫలించు. 

బి వంశనృద్ధి యగు, 

కట్టుకొసు: చే. అ. కి. (లోభాదులచే ఆహారము మానుకొను 

వ దే. అ. (క. నంతానము నశించు. 

లల్ల 

(గ 

బ్ బ్రా ల్రా ల ఈ ఊఉ తో ఈ 

చే. స. కి. జీవనోపాధిని భంగము చేయు. 
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॥ ల న డ్ అకు ఆక “7 cw: డ్, టు (కేం నీళ్ళ మర౭ననము YW. 
చరి | | 

పుడుకు : చే. అ. కీ. కడుప్రుముర౦డు. 
పుదించుకొను: చే. అ. (కి. గర్భ పానము చేసికొను. 

కడుపే దిగు : డే. అ. [కిం గర్భముగు. 

క్ర డు: చే. అ. (క్రి. నంతోమమగు. 
కడుపుపండు : చే. అ, (కి నంతతికలుగు. 

కడుపుపోవు : చే. అ. కి. గర్భ సావమగు; 
ర పునకుంబెట్లు "జే న, క్రీం 1. పాలిచ్చు 

ఏ. ఉగుపెటు 
గా ౧౫ e కడుపు నాయి వ చే. న. కి. జారతేరముచే గర్భముచేయు. 

కడిబాణు : దే లి. (కీ. గట్లియగు. 

క డెము(కడియము వేయు: జే, న (క్రి కుప్ప నూమ్సచు గడిని 
© 

కె వారముగా నామి వేయు. 
కణకణలాడు ఏ చే, అ. (కిం ఏజ్దబడు.. 

కణగు ; చే, అ. [కీ 1. చచ్చు. 

2. ననించు. 

స. బోవు. 

4. ముగియు. 

5. నెరవేరు. 

6. అపారవుగు. 

7. అతిశయించు, 
ర. మరణించు. 

9, తొలగివోవు. 

10. (మర్యాద నతి కమించు, 

lt. కడముట్టు. 

12. సుఖముగా కాలము గడచు, 
18. మనుగడ సుఖముగా సాగు, 



241 క మీంను 

రణగు : 14. హాచ్చగు, 
15. మోజు. 

న. (కిం క. అతిక మించు 

2. తప్పించుకొను. 

కణగు : చే. అ. క. కడగు. 
కరరతజరుపు : చే. అ. |. ఆర్భాటములేక  కొద్దిపాటితో నరి 

పెట్టు! కను, ( తెలం.) 
రతపత్రమిచ్చు ; చే. అ. డి. (పనూణప,త మిచ్చు. 
కతమీచ్చు : చే, న. శ్రీ. 1. సూచించు. 

2, ఆరాయిచ్చు. 
తతలవడు ; దే. అ, శ. నన్నెలు: మావు. ( తలం 
కతలుగట్టు : "జే. న. ర్ం ఊన్న ని 'వేనివి పెంచు. 
తతుకు : చే. న. కి. 1. నెడవెడందిను 

2. అనాస్థతో గన్ కాంచు. 

Og 
ల. అన్య; నన్ట్ము ప లజులకుండ 

క్ రితో డ వేపిఖా 

4. లంచము పిసికాను. 

5. భుజించు, 

6. కుక్కలు లోసగునవి నాలుకతో 
కొంచెము కొంచెముగా నీళ్ళు 

మొదలగు వానిని _ౌగు. 

క తరిగలయు : చే. అ, Ee 1. నంకరముగు. 

2. కలసివోను. 

క త్రికట్టు చే, అ. కి. పగంబూను. 

క త్తిగ టివచ్చు ఏ; బే. అ. శ్రీ. దండె పివచ్చు. ఎఎ ఉట 
క తిరించు : చే. న. కి. 1. కత్తిరించు. 

బి. ఖండించు. 

ఏ. ఆడించు, 
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4. నశింప చేయు. 

5. చలింప చేయు. 

6. అపవారించు. 

| "జే. అ. (కి. చలించు. 

చే. అ. కి. ఏభేదము లేర్చడు. ( తెలం.) 

కత్తి కెసాముచేయు: చే. అ, (కి. 1. నిర్భంధ స్థితియందుండు. 

కథనడుచు ; 

కధించు : 

కదంవించు : 

కదపాయించు : 

కదల(ఖారు : 

9. ప్రాణగాపాయకరమైన పనిచేయు. 
చే. అ. (క. న్వనహోరము సాగు. 

సం. న. క్రి. చెప్పు, (హరి. ఉ. 5 ఆ.) 

. మిళితముచేయు. 

. పరిమళించు. 

1. నెలవుచేసికొను 

2. పారంభించు. 

-మెదడునం గదడుఫొని రుధిర 

పూరంబు (పనహీంప. 

నమోరకుమార నిజయము. 

అన్య. చే. న. కి. జామినుగా పెట్టు. (కళింగ) వా 

చే, అ. కి. 1. చలించు. 

1. ఆగిపోయినపని మరల (ప్రారంభించు. 

చే. న. (క్ర. విషయమును శెలిసికొనుటకు ఎదుటి 
నాని దగ్గర ఆ విషయమును పరా 

ర్ అ (త (8 డ 
BD గా tp 

చే. an 1. దుర్గనునితో మాటాడు, 
(ప్రసంగము తేచ్చు. 

2, చలింప జేయు. 
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. పయాణమె నచ్చు. 
om లా 

0 సెద్దముగను౦డు. 
4 

౨౫. చలించు. 

న, (పయూణమగు, 

4. తరలినచ్చు. 

. కదలూ (వే. 

1. బిగించు. 

౨. అతుకు. 

* ధరించు, 

మార్పు. 

చేర్చు, 
KE 

* కలియబడు, 

కలుగు. 

బిగించు, 
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కదిరించు: చే. న. కి. కదురాడు, నమిీవీంపంజేయు, 

కదుకొను : చే. అ. [కి. అతిశయించు. 

కదుపు గట్టు : చే. అ. (కి. 1. గుంఫుకట్టు. 

లబ. కలసి మెలసియు౦డు. 

కదుపులుగొను : చే. అ, శ. మందలుపెట్టు. 

కసమగట్ట | డే. అ. కి. 'దెబ్బతగిలి నెత్తుకు గడకట్టు. 

కదురాడు : చే. అ. (క్రి. రాటము తిరుగు. 

కదురు చే. అ (కం 1. కలుగు; 

౨. అతిశయించు, 

గ్ వ్యాపించు. 

4. విజృంభించు. 

ద, దప్పు. 

కదురుకొను ; చే. అ. న. శ్ర. 1. కవియు. 

ల ఎదురొ_ను. 

స్, మిక్కు_టమగు. 

కదురులాడు : చ్. న. (క్ర. మాటలాడు. 

కనకనమను : చే. అ, శ. మిక్కిలి ప్రజ్యలించు. 

కనకనలాడు : చే. అ. ౬ కనకనవును. 

కనకస్నానముచెయు: మి. అ. [క్రి 1. చాల గౌరవమునందు. 
కనకా భి షకమగు | బి. దీనారటంశాలతో స్నాన 

కనంబడు చే, అ. Er గోచరముగు 

కనరు : దే. న. (క్రి. 1. నెగటుచూపు 
2 అనహ్య్యించు 

కనరువోవు చే. అ. |క్రి. కాటువానన వేయు 
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కనరెక్కు. ౧1) చె. అ, క్రి. 1. కాటునోవు. 
గ కయ ర్ « స్ట్ 9 క . (చ్ళూకరులక రా |] 2. నాగ కక్కు. (నె. జి, ) 

రసలించు ; దే. న, కీ. కోపము నచ్చునట్టు చేయు. 
గ గ 

రచనలు : బే. అ, (కి. 1. ముండు, 

౨. కోవీంచు. 

౧. త పమగు, 
అల యె 

ఈ నోరిలు , దే. అ. క 1 కోకించు. 

ఏ. పరితకిం-ను. 

కనికటుకటు: దే, న, శ. 1. గారడీవాడు ఇం దజాలముచేసి వశ 
త్ర | పజచుకొను 

ల ముర్మితించి కటుకటు. 
టల 

కనికరించు వ. చే. న, (క. ఓ జూలిదలంచు; 

2. కరుణించు. 

కనిపించు:;) _ జే. అ. కి. 1. కనపడు. 
కస్సించు / 2. పురుడుపోయు. 

ను కి. * మూవించు. 1 

2, భాందించు. 

స్ (పనవింపంజేయు. 

1. గు_రించు. 

9౨. నెదకి పటుకొొను. 
స్తా A) 

కనిపెట్టుకొను వ చే. అ, (కి. 1. ఎదురుచూచు, 

౨, వేచు. 

న్ ఆగు. 

కనియః చే అ. [క్రి 1. పక్వమగు. 
2. విజృంభిం చు. 

కనిసించు : చే. స, శ్రి. కెలినిఫొను. 
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. కన్ను గీటు, కు. నం. ఆ. శ. 

. l. జూగ్హూకతకలుగు. 

లి. కనిపెట్టుకొను. 

ఏ. కలుగు. 

4. మాను. 

- గడించు. 

._ తేవిసికొను. 

విబారించు. నోరా ల్లా 
i 

1. కనుగొలుపు. 

౨. కనుసె గచేయు. 

చ 

- (కి. 1. కంటితో దుర్యాంఛలను తెలియ జేయు 

ల కన్నులు కదలించు. 

“కి. కంటితో దుర్యాంఛను కౌలియ చేయు. 

ం [కి (కను+- కొను 1. మూదు. 

(ఈకటినిం గనుంగొను పుణ్బ్యుడు.) 

౨. పిథీంచు. 

ఏ. తెలిపికొను. 

. అ. కి. కంటికినచ్చు. (తెలం.) 

సా గచేయు. 
యి 
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డ్ స. క. కంటికి ఉచితముగా కనిపించు: 

ధా అ. (కి. చులకన గాకుండు. (నె. జి.) 

కంటికిఆను 

కనుచూటయొనగు: బే. న, డీ. య థేచ్చముగా మా డవీల గునట్టుచేయు 
లి) 

క్చెదరు : చే. అ. కి. (కను + చెదము చెల్లాచెదరగు. 

-చదిధాం దేరులు పాజె వారణము 

లశ్వమ్ముల్ ధరంగాల గన్, చెదణెన్ 

fs నైనా Ch "ల భాహాున్రలు. 

కువల. 2. 

కనుసటి కస చు. రనుకళ్లా(రూ)కస్పట్ట దే. అ. (క్రి. కన్చించు 
కసువడు ల చే. అ. శ్ర. కనిపించు. 
రస్టుడు 

కనుపు(౯ె ) గొట్టు: చే.న శ్రి. 1. ఖండించు. ముక్త లుముక్ష్య లుగా గొట్టు. 

9. నంహారించు. 

కను పెట్టు: క నెట్లు: డే. స కి. కాచు, కన్ను ౦చు. 

కనువాటుసోకు : 
- చే. అ. (క్రి. దృష్టిదోవము తగులు. 

కనుబాటుతిడరుః 

కను[జాము వ చే, న. (కిం కన్ను గప్పు, వోంనగించు. 

కనుమటువడు : చే. అ. [కి. చాటగు, 

కనుమారింబడు : చే. న. క్రి. కొండపై నుండి యరికి |క్రిందపడు. 

ఉ. హారి. 

కనుమూయు : చే. అ. శ్ర. 1. చనిపోవు. 
2. నిదురపోవు. 
ఏ. నంచించు, 

కసుమొుగుచు ౩ చే. న. కి. కన్ను మూయు. 

లం) జ్ 
నం (కి. మాసగింను. 
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కనులుచరించు : చే. అ. కి. బహు స్త్రీ వ్యాలోల మైన దృష్థిని బజుప్టు 

తన్నువాల్చు : చే. అ. |. కనువిచ్చు. 

కనువిపుగలుగు: చే. అ. శ. తెలిసినచ్చు. 

కనుసన్న చేయు : చే. స. (క్రి. కంటితో సంజ్ఞ చేయు. 
కనుసన్న మెలగు: చే. అ. శ. ఆజ్ఞను వఏిణేయతజణో పాలించు. 

భార. విరా. 2 ఆ. 

కనువడు : చే. న. కి. ఎదిర్బు. (ప. పీ 

కన్నకూతలుకూయి: చే. న. శీ. నోటికి నచ్చినట్లు తిట్టు. (కౌలం): 

కన్నడగించు : చే. న. క్రి. ఉవేవీ.0చు. 

రన్నడ సయు చే. న. (కి. 1. చుల్క_న సేయు 

౨. కించపజుచు. పార్గసారథివిజయము 

ఏ. తక్కు_నపజచు. 

4. గలిసేయు 

-భరతుండ నీవు నాపదలనొందుదును 

నిన్నును నన్నును సీ కుమారకుని 

కన్నడ సేయక కాచి రశు.౦ప 

మదిలోన నెయ్యదిమార్ల వెరాచూచి, 

అది నడిపించుకొొము. 

క. న. రా. అయోధ్య. 630 

కన్న డించు : చే.న. క. 1, ఉచేతీంచు. 

రి, కన్న డములోసికి మారు. 

(తెలిగించు వంటిది.) 

. అ. క. కన్నము "వేయబడినది యగు, 

స. కిం కన్నము'వెయు. 

ఎన్నవ శ్రిక ష్రముపడు; చే. అ. (క్రీ. అధికబాధలు పడు. (తెలం) 



రన్న(పవు సయుడగు: చే. స. (క్ 1. కిరస రిం చు. 

౨. ఉచీపీంచు. 

నాతగు : చ కి “సాద్య న్నా గు దె. అ. కి. 1. (ైవ్షరుగు. 

౨. చేన "మొగదల రడీంచు. 

3 చేనాపతియగు. 

0 

రన్నాగు : దే, అ. (కి. న్నిదించు. 

కన్నాయగు దే, న. శ్రీ. మోనగించు. 

-రానణుం డోడక యతని కన్నా ణి 

జానకి. 7గెకొని తన లంకయంను, 

నుడ్వానంబు లోన నునిచినం భోయి 

క. న. రా. కిమ్మి0ధ. $912, 

న్నారంజూచు ; దే. న. (కః తృ పీగాజూచు 

తన్నాసయగు : చే. అ. కి. కంటివాపిరిగొను. 

-ుప్పుశుల్తి న నొప్పాకు తోయజా స్తు) 

చికిలి సిదంపుగలొ దువు చెలువుదోప 

నూనె మేటుగున నునుజా య'మేనుదనర 
నది విటాళుల కన్నాసనయె వచెలంగు. 

హూం. సి. ౫) ఆ. 

కన్నిచ్చయగుః | 

కన్నిచ్చవడు 

కన్నిడు : "జే. అ. న, (క 1. జాగరూకుంటై యుండు. ' 

2, (మించు. 

కన్నీరుతిరుగు : చే. అ. (క్రి. 1. కన్నులం ద్యశువులూనయ. 

ఠన్నిరు పెట్టుకొను: చే. అ. (క్రి. అశున్రల నూరించు. 

కన్నుంచు ; చే. న. శ్రీ. 1. కనిపెట్టు. 

ల జాగత గా చూచు. 

౫. మనసుంచు, 

అన డీ. నచ్చు, వాంఛించు. 
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కనుుకుటు : డే, అ. (కిం 1. మాపోప'కేకపోను. 

ఓ. అసూయపడు. 

గచ, వెడం. 6 జ్య క్ష న్్ 
కము, 5 జ చ జే. Me (s+ కన్ను గీటు. 

కన్ను గూణుకు ఏ చే. అ. (క్రి మం అప్పుడే నిదపటు. 
ఎ వ 

తాం, ఆన 
9, క సెపు సి దించు. (నే జి) 

కన్ను తనియు . చే. అ. (కి. కంటగింపగు. 
కన్ను తిరుగు 5 జే. డూ [కిం వైత్యముచే ప భాంటి కలుగు. 

కన్ను దెబిచు "జే. అ. (కి. 1. చతెకీవినౌందు. 

౨. ఆనుభనము గడించు. 

కన్ను మాలు ౩: దే. అ. (కి. 1. అందనుసివీంచు. 

వ నచ్చు. 

ac? 1 
Oa oo 

క్ a ట 4 చే, న. కిం కన్ను గీటు 
కన్నార్చు 

= J 
శ గా > 

క. దు డే ఆలి, (కి. సి దపోవు 

ల కన్ను మూతపడు. 

ఏ. సుఖముగా ని దించు. 

శీ. మరణించు. 

కో సిననయ్య కర్టుగర్వం 
EO a 

బని నాత డభద్యకవచు డగుటయు విబు నే 

రును నతని ఛాహువి కము 
మును దలచిననాడు గన్ను మూయుదు నాకున్. 

భా. ఉదో(. 1 ఆ. 
కన్ను మొగుచు * బే. అ. (కి. 1. కనుమూయు. ల్ 

2. మరణించు. 



రన్ను(ను వె యాడు; జే. అ. డే. lL. కన్ను మూ.ము. 

2, మరణించు, 

తన్నులక ద్దుకొను: దే. న. శీ. 1. పూజించు, 

౨. అదియే పది వేలనుకొను, 

కన్నులక అవుతీరు: జే. అ (క్రి 1. కన్నులకు హోయినిచ్చు. 

2. న్యత్రసాఫల్యము క కలుగు. 
కన్నులంగట్టు ఏ. చే. న. (కి. మోవగించు. 

కన్ను లఅంగప్పుకొను; చే. న. శ. 1. కంటికి ₹ప్పనలం గాచియుండు. 

౨. మిక్కి-లిగా నభిమానించు. 

కన్ను లపండువగు: "జే. అ. శీ. కన్నులకు దృ_స్రీయగు 

కన్ను లప్పగించు: చే. అ. క. సిస్పహాయుండగు. 

కన్ను లంబడు ; చే. అ. (కి. కన్పించు, 

కన్నులార్సు వ్ దే. స, డి. l. సంజ్ఞ చేయు. 

వ. జెప్ప వేయు. 

కన్నులుచల్లనగు: "జే. అ. [క్రి 1. సంణోవిందు. 
2. తృ స్తీపాందు, 

కన్నులు తిరిగిపొవు: చే. అ. Er 1, ద్మిగ్భాంపి పొందు... 

2. వరాచిన నస్తువుల సౌాందర్యాలి 

సయముచే నతితృ పైక రంగు, 

కన్నులుతిరుగు : చే. అ. శ్ర. 1. పొాగెక్కు 

లి, వికారమునచ్చుు. 

కన్నులునె త్తి తి క్ర కు: చే. అ అ. కి, వాగశెక్కు. 

కన్నువడు : చే. అ. [కి l. నిదపట్టు. 

2. ఒక చానియం డాన కలుగు. 

కన్ను (న వేయు; చే. న. (క్రి. వాంఛించు. 

కన్ను వే వెచు ; చే. స. (కి. వాంఛించు. (స్ర్రీని) 



క్ర న్నువొందు 

కన్నువొందు : 

3 కన్నాదుగు : 

ఓ కన్నెల్దచేం ey 

ne అచ త 
త, అయగు 

WG rn ww 

చ సములలరు చు 

శ. 

మ; చె. 
(or 

వీర్ 

ం ధీ, EZ 1, ని దపట్టు. 

స్, కన్ను మూతనడు 

ఎ డుపురిండం గ గుడున గానమి చేయలి 

భార. ఆది. 6 ఆ. 

(క్. పెండి చేయు. 
M0 

. ఈ జూడ తెలియు. 

అ. (కి. 1. కోపనగించు. 

న. (కి. 1. వెలిసివోను 

9 జాత జె తెలియు 

ణ్ + ఇంగిత మెయబుగు. 

డం స, (కి. నలచిచూ చు. 

అ Er కన్ను మూయు. 

నం. నకి, కపటముమాపు, వకాూాయ చేయు. 
న శ్రి. 1, క సత్యముచేయు. 

గా 

౨. వెక్కిరించు. 

“ఎమి తిని సె 

(క్ర. L బోర్తగిలంబడు. 

2. 'వెలికిలంబడు. 

చే. న. కి. (కమ్ము. 

జే, అ. (కీ. కప్పములం గోను. 

చే. అ. క్రి నర భమ మొందు. 
దె. అ, స, డి. 1. నల పడు. 

“7 

2. ఆనరించు. 

కుని కవిత్వము?” 

యు; చే. అ. కి. శాఖా చం కమణము చేయు. 

అ, 



£91 25 కములును 

కప్పిడు : దే. స కి. దాచు... 

కప్పిపుచ్చు : చే. న. కి. గాచియుంచు 

కప్పు ; చే. న. కి 1 పరి 'వెష్టించు 

2. బంధించు 

3 వ్యాపించు. 

4. ఆభవాాదకముగా చే 

కప్పుకొను దే. అ. (క్రి. 1. పర్వు 
2 కము 

స. ఆణఖ్యాదనము చేసికొను 
కప్ఫువడు : దే. అ. క ఆచ్చాదితేమగు 

క ప్పెక్కు : చే. అ. (కి. నలుపెక్కు_ 

కబళించు ; సం. న. (కి. 1. మింగు. 

2. పటుకొను 

కబురుపెటు బీ. న (కి. వా రపెటు ట్ వైటు 
కమరు : దే. అ. (క్రి. 1. కాలు, 

2. వెండుకలు కాలిన వాననఫొటు, 
కమరుచు: ర 

కమరించు: చే స శ్ర. కాల్చు 

కమరులువోవు : చే. అ (కి. ఎండు. 

కమలించు : చే. న E 1 కాలు 

2. కందించు. 

8 వినర్ణ ముచేయు 

కమలు : చే. అ. (కి. 1. నిష్వునకు వాడిపోవు. 

2. కందు. 

ఏ. దుఃఖంచు. 

4. కాలు. 

కతులుచు :; దే, స, శ్రీ. కమల జేయు. 
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క మియాఖు : చ్ న. కి. 1. వోలినించునాయుా మెలూ 
(౧ లు” 

2. ఆవరించు. 

కమియు : డే. స. అ. (క్రైం 1. కవియ. 

హ్ . “ము లుదడు. 
రి 

. మూలగ ' 

. పూర మగు. 
లం? 

(తాగు. 

. లెను. 

. క్రమ్ము. 

అకిగెయిం-చు. 

. పటుకొనుు 
SID 

లె. ఊడబెటుకు. 

5. తిను. 

6. భుచిమాచు. 

7. ఆక మించు, 

సి 

ల 

వని 

అల 

4 

UA గ లో 44 dh a Fone 

ళ్ 

- ఆకరి ౦చు. 

క 
“ (కి. . గుడికు 'అకకవ. ల తెలం) 

[క్ 

క్రి 

అ, (ర్ం 1. సన్న గిల్లు. 

2 'చెప్పకుండవోవు. (జా) 



బ్రర్ధెద్ట్ కయునాలు 

కమ్మి దీయు; |*ే నం కి. (కమ్మి + అచ్చు) 
కమ్మచ్చునదియుః J. కన్ముచ్చునదియు. 

కమ్మెచు. లదీయు | వ. నంరాదులను పోగరుతో చ పరా 
గగా సాగంద్యు. 

క మ్మీనూకు వ చే న [కిం తీగగా కొట్టు. 

-కమ్మినూకిన నూత్న కలధాతమును 

బోలా భం మ 4 
కమ్మీరించు వ: చే. న. (కి. 1. మూతపెట్టు, 

లు 
9 దాచియుంచు. 

దే. న. [క్రి (చేరమును) కప్పిపుచ్చు. 
శ్ర ము : చే. న. (క. కమిగా సాలలాొటు. J [వ టై 
క మ్ముకొను : | దే. న. శ 1. అవరించు. 

2. చుటుముటు. 
లు లు 

CA క 
cw గ 

| (3 న (కీ. ఇవాకలి న(స్ర్రైములను “'తెలుపుచేయు. 

కయికూడు ; దే. అ, [కి 1. చేయికలుపు. 

ల్సి స్నేహముచేయు, 

కయికొను : చే. న. (కి. 1. పొందు, 

2. నరకుగొను, 

కయితగటు : చే, స. కి. పడ్యములల్లు. 
లా డు య 
క యివడు; 
కయివడుః డే అ. కీ. క. య్ౌలు- 

కెవడు : 2 శ్రందికొజుగు, 

కయిముట్టు ; చే. న. [కం లోగొను. 

కయి( క్రైవీ6ంగు : చే. అ. కి. పనిమాను, 

కయివా(వ్రాలు: "దే. అ, (కం చేయిజారివోవు, ఒక (పక్కకు వాలు. 
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కయివాలుచు: 

క వౌలుచు | 

కయిసడులు, క సడలు: దే. అ క. 1. ఒజిగు 

2. వంగు 

కయి సయు_కె సేయు: చే. న. క. అలంకరించు. 
కయ్యమిచ్చు : డే. న క్ర. పోరాడు, 
కయ్యముహొడుచుః దే. అ. కి. పోట్లాడు. 

(అధిపతసయుండ కయ్యంబు. పొడుచు 

బా. భీ. 1 
కయ్యముసేయు : చే. అ. డీ. యుద్ధముచేయు. 
కయ్యాలాడు ; దే. అ. కి. పోటాడు. 

కరంగించు : జే. న. (క్రి. కరలో జేయు. 
కర(నగ్గ్సు ; దే. అ, (క్ర 1. న్యయపడు, 

2. నీంరగు, 

3 (దవవుగు 

స. (కి. 1. (దవింప జేయు. 

కరగవడు, కరగవడు; జ అ. క. నీణించు, 
కర(చు: 

దే న. కి. కరగించు. , చే. కరంగజేయు ; Crom, 
కరకరవడు :] ఇ క. మండిపడు వరకరలాడు. | . థ్, (ై* o 0 ATA 

కరకరించు : చే. స. (క్రీ. పగయబూను. 
కరకరివడు : చే. న. శ. పగగొను. 
కరగట్టు : చే. న. (కి. క౦బళ్ళకు దారముతో అం. చుకట్టు, 
కర గహణమొనరు. : సనం, స. (కిం పెంద్తియా!ు. 

కరగ హణముచేయు: నం. స. డీ. కర గవాణమొనక్సు, | , ki 

"చెండి యాడు. 
౧౧ 
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కరచుకొను చే, అ. శ. గటిగా అంటుకొను. 
yy లు 

త్ర డుగట్టు : చే అ. Bg. మ. చఘుకొను. 

ల ముద్దగట్టు. 

ఏ. గట్టిగా. 

కరమిచ్చు ; దే. న. కి. అభయమిచ్చు. 

కరముపటు దే. న. క్రీ. మెతిని స్టిరము చేసికొను. 
ఆడ దం P 

కరమొస్టు చి డే. రు (కి, మిక్కిలి (పకాశ్౦చు. 

ర్రరవగు దే, అ. (కి. లోపించు, 

శరాబుచేయు : అన్య. దే న. క్రి. పాడుశేయు. 

కరారావడిచేయు: చే. న. క్రీ. నాశనముచేయు. 

కరారుచేయు : అన్య. దే, న. శ. 1. కట్టడిచేయు. 

కరుడు 

2 నూాటనిక ఏయముచేసికొ 

3, విర ముంచు. 
లె 

4. వఏర్పాటుచేయు. 

రరాళించు ; డే అ, క్ర. 1. సాటియగు 

ల బొట్బలు నెట్టు. 
లు 

ర. సకిలించు. 

4. మొబులు, 

5. మండిపడు. 

సః డీ. 1. దిందించు, 

2. విరన్క్మరించు. 

తరిపొను ; జీ, న, డ్. సా్ష్యుముగై కొను. 

కరిసించు ; వె. న. క్రి. 1. పతిఘటించు. 

2 ఘర్షి ౦చు. 

ఎ. అతికించు. 

కరుడుకట్టు(రూూకజణడుగట్టు: .చే. అ. (క్రి. 1. ముద్దగట్టు, 
యణ ౮ ద అ 

ఏ. ప్రుంజీభవించు, 



కరుణగలుగు విద్ధర్రి 

నం. అ. కి. 1. కరుణ గలదియుస. 

కరుణముప్పుట్లు: | ౨. కరుణ గలవాడగు. 

ఏ. దయకలుగు. 

కరుణించు : నం. న. (క్రి. జాలిడలచు. 

ఆ. డీ. కరుణ కలబాడగు. 

శరువటిలు : దే అ, (కిం 1. తడయిడు. 
య 

9౨. నణఠతు. 

కరువుగటు ; | 
| టు జే. న. కి. అచూనంబోయు. 
కరువునదొాయు ; ! అ పన 

వే య, ఏనం. న, కి. 1. ం క రనమొన SE సం. న. క్ 1 చిల్చు 

2. కత్తిరించు. దళ. 7 ఆ. 

కరమమాడు ; నం. అ. శ్రీ. బురదలోసాకు. క. నం, 
© a) 

కర్మ(ముకాలు: నం. అ. కి. దురదృష్టనశమగు.. 

కర్సెనముచేయు : చే. న. కి. న్యనసాయముచేయు. 
రూ. కరెసెనముచేయు. 

కజికతీంచు : చే. అ. కి, 1. పొగళెక్కు 

2. విరోధము పాటించు. 

_గజపతికిం గొంజెముల్ చెప్పి కజుకరించు 

జూటుకూటున రాజుల చుక్క_వాల. 

వె. నం. 139 
క అక టీ(బెట్టు వ దే, న. కి, పిాాంసించు. 

కజకగిలు(్లు చే. అ. (క్రి. వికునగు. 

కజకు డేటు : చే. అ. కీ. గడిదేజు, గడునగు. 

ర ణు కక్కు (రూ) గటు కెక్కు_: | చే. అ. కీ. 1. వాడియగు. 
కణ కెత్తు . J 2. గం౦డుమిగులు, 

+ గరుకగు, 

4. పులకరించు, ప. వీ. 



కటిదలుసనె 4 

కఅిదలెమియగు : 

అిపడు : 

కలుపు : 
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డే. అ, E2 మచ్చరాో పున్ప కు. 

చే. అ, |. స్థిగపడు. 

చే, న. (కి. 1% అభ్య ఎందు. 

౨. "కాటు వేయు. 

ఏ. నాటుకొను 

4. తెలియు, 

5. కొొటుకు. 

6. నాటు 

7. ఖండించు. 

గి. తిను. 

గ్ర పండ్లు మొ!)స వానితో పట్టుకొ ను. 

చే. న. (కిం బుద్దులు చెప్పు. 
రు 

దే. అ. (కి. బుస్తులు సెక్సు. 

బే. అ. (కి. లోపించు. 

దే. న. శ. సం దు. 

దే. న, క. (కజఅచు ఛా. (పే) బోధించు. 

చే. అ. శ్ర. కొణత కలుగు. 

చే. అ. (క్. 1. అంటుకొను, 

2. అంటునశు. 

గ నల్ల నగు, 

-కణుకు టంఘుల ని ఇ జికించి గ జ్జైళ వల, 

గతికి నెడనెతం గో"లతెముక యు క అుగ 

విడిచె 



కలక(6బడు : 

కలక వేయు: 

కలయ | 

క లం(తుగంబడు : 

కలయగగకాటు : 

కలంగించు జ 

కల6౮యగు : 

క లంచఛియాడు : 

వొడియగు. 

* గండుమిగులు. 

. గఅుకగు. 

4. వులకరించు. (ప ప్ర 

అ. కి. కళంకితమగు. 

అ. (కి. (పనన్నముగు, 

అ. కి. 1. కలంతపడు. 

౨. కలువితమగు. 

స్. తోభించు. 

4. బెణుకులు మెత్తబడి గాధించు. 

"చే. అ. (కి. వ్యాకులపడు. 

చే _ అ, Ep 1. వేపలు ఒకొక్కటిగా అక్క 

డక్కడ నెకి "వేచివడు. 

2. అక్క_డక్క_డకు పోయిజాడ(దీయు. 

స్, (పాతవ్యాధి లతణము మజుల 

కనువించి బాధపడు. 

డే. అ. కి. జంకు, 

-దే. అ. (కిం 1. చెదబు, 

2. తారుమారగు. 

చే. అ. (కి. కలంగుం 

జీ. న. (కిం కలయ. 

"జే. అ, క. 2 చాలా చెదరగు. 

2. చలించు. 

ఏ. పంకిలముగు., 

4. తోభించు. 

లి భయపడు. 

చే. న. (క్రి. నంమోభింపంజేయు. 
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కలంచు : దే. న. కి. 1. (వీటిని [కిందమోదువేయు. 
వ వావ గ వై కల్యము. కలిగించు, 

కలంతవడు దే. అ. క. నంమోభించు. 

కల(బడు : దే. అ. కి. 1. కలియయిడు. 

నం (క్. డీకొను. 

క లకలలాడు డే, అ. Er వికాసముకలది యగు. 

కలకొను . చే. అ. [కి కలగొను 

కలగర పెదు చే. న. కి. విత్తనాలు దమ్ములో చల్లి న తర్వాత 

చేల ఆరె వెంటే “మొదటి తడి పెక. (నె. జి.) 

రలగాప్పుల/ “ముచెయు: ే.న. [కిం 1. భిన్న వస్తుస్థికి ప పంమమలు మ 

కుండ నంగ నంగిరిగాయగోలుప్పు. 

2. న్న ఏహయములను గలుప్పు. 

కలగుండగు : జే. అ. కి. క్రరేభపడు. 

రలగుండుకొను : చే. అ. [కి కలయో. భా. దో. 1అ. 

రలసుండువ (వడు: చే. అ. కి. 1. తోభకలుగు 
౨. కలతనొందు. 

శలగుండువెబు ఏ బే. న. క్రి. తోభింవ చేయు. 

కలంగొనవాణు 5: డే, అ, స కలతనొందు. 

కలగొను జే. అ (క్, l. వ్యాకులపడు, 

౨. నంకులవుగు. 

క. కమ్ముకొను. 

చ. వ్యాపించు. 

కలచు : చే. స. [క్రి దంపతుల సంయోగింపంజేయు. 
కలతగొట్టగు : చే. అ. (కై. లోపించు. 

శలనువొడుచు : చే. అ. |. కయ్యముపొడుచు 

_చిక్కె_యోటుబంటు కలను వొడున. కకుత్ .2 

న. (కి. 1. కలియు, 

ఏ. కాడు. 
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కి. కలశ మతు. పూజకై దేనతను పకిష్షించు & వా _ 
క. చేవాలయ గో పురము పూ రైచేయు. 

. (కి, యువమును (పకటిందు కు, వరి, 
షు 

కలుపు. 

* కలియునటురోయు. 
మెట్, 

పి కారుడు. 
| ఠి 

. ఒక చెటు కొమ-,ను వముటిహుుకకొమ ను 
ఠం 

ర్రా9 గ య్ (చ కలిపికట్టు. (అంటు ఇ ర్క నంటిది.) 

* వొటిుయటయా-చు, 

1. ఏకమగు. 2. సంకీర్ణ మగ్గు, 

* అ౦తేట్రను, వ్యాపించు, "కం. నం. 9 ఆ, 

= అంతటను ముసిగెనోవు. కు. నం. 

ఎ 1. చేను. 

2. కూను. 

3. రమించు. 

4. రతిసేయు. 

కలయు. 

* కలంతపదక్షు. 

* కలనరపడు. 

న్వప్న హాహజగరామలచే మె ముటిలు 
ఉహూ. 

పలుకు. 

న. (కి. కలనకించు. 

స లాభ గముకలుగు. 
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కలిగించు చే. న. (క్రి. 1. (పతివించు 
లే సృజించు 

కల్లించు : చే. న. కి. కల్లు నట్టుచేయు 

కలిగియుండు : డే, న. క్రి. పొందు (వాడు దానినికలిగియుండౌను) 

కలక ను /) చే. అ. శ్ర. చేక్ళుకొను. 
కల్చికొను : న్ 

కలిమడివడు * చే. అ. కి. కలయికపొందు. 

కలియంబడు* చే. న. (కి. చెబ్బలాటకు సిద్ధపడు, మోదికివచ్చు. 

కలియు : చే. న. క్రి. 1. చేరు. 

2. ఏకముగు. 

* నంగమించు. 

FU బంధుక్యాదులచే చేక్తు. 

కలుగ జేసికొను: చే. స. కి. న్యనహోరవపినం దననసరముగ జోక్యము 
కల్టించుకొను. 

రయుగు 1 చే. అ. కి. 1 కనులుకలుగు 

కలుంగు | ౨. కనులలో పటల మేర్చుడు. 

తయగు(రూకలుంగు: చే. అ. (క్రి. ఉండు. 

కలు(వ్రుగు దే. అ, శ్ర. ఉండు. 

కలుగుకొను చే. అ. కి. 1. కలుగు. 

౨. కలిగియుండు. నీతా. నం, 

కల్లు చే. అ. E క్ పుట్టు. భాగ. 1 స్క_ం 

ఏ. నిల్చు. 

శీ. ఓప్పు. 

స్ కలకయనగు. 

కలుగు(సంపద) చే. అ, (క్రి. 1. కలదియగు. 

౨. కలవాడగు, 

ఏ. నసంభినించు. 
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కలుగు ; 4. తగు, 

ఏ. లభించు. 

6. కడచు. 

స, కీ. వాంజు. 

లుచవడు : చే. అ. క్రి. 1, కోధపడు. 

2. నిందపకు. 

కలుచు : దే. న. కీ. 1. నలచు. 

2 (పేమించు 

కలుపు-కలు్రు ; చే. న. కి. 1. చేర్చు. 

ల. కూర్చు. 

కలుపుతీయు : చే. న. డి. పైరులో అర్య జాతులను “చ్చ పతీ కి" నేయు: 

కలుషించు : సం. న. కి. 1. కోపించు. 

ల. కలగయాటు, 

ఏ. విరోధించు. 
క లచేయు : అన్న. చే. స. (కి. సంకరముచేయు. 
కలెగలుపుచేయు: జే. స. క్రి. శ్నే వాముచేయు. (కౌలం.) 
కలేబడు : చే. న. (క్రి. 1. పటుపటు. 

ఐ, కలయ యుడు 

కల్పించు : నం. స. క్రి. 1. రచించు 

౨. నిరించు. 

ఎ. కల్పనచేయు 
కల ముచేయు : చే. న BL అల్ల రిచేయు 
కళ్ళముచేయు | 2, వెదజల్లు 

తి. ధాన్యమును నూక్చుకొనుటకు 
తగినరీతిగా భూమిని చాగసవేయు. 

కల ముదొక్కు_ ; చే. స. కి. నలగతొక్కు... 
కల వడు ; చే. అ. (కీ. కలతనాందు. కు. సం. 
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కల్ల వెలియను * చే. అ. క వెల్లా చెవరస, 

కల్ల సేయు చే. న. క్రి. మోసగిందు 
కల్లువడు చే. అ. (క్రి. జాపడు 

కలువజుచు చే. న కి. నీలగావే ము 

కల్యాణమగు ఏ; నం. అ. (క్రి. 1. వివావామగు 

కల్యాణములందు: నం. న. కి. శుభములనందు. 

కల్యాణము సే(చేయు: నం. స. క్రి. 1. పెండ్లి చేయు. 
౨. తమెరమువేయు, 

ఏ, నాశనమువేయు. 

కవక వనవ్వు వ చే. స. (కి. సూశనచేయు. 

* 1. జతకటు. 
జై 

(గ Pf ర్ట [ో 0% ర foe 

౨౫. రతెకియగయాను. 

కవగూర్చు,. చే. న. క్రి. జతకూమ్సు. 

కవగొను : చే. న. కి. కూడు 
కవయి ; చే న. శీ. 1. రతిచేయు. 

౨. ఎదిరించు 

కవలుకొను : చే. అ. శ్రి. కవలునోవు. 

కవలువోవు : చే. అ. క్రి. చేదపాఠక్రమము తప్పు. 
కవవాయు : చే. అ. కి. 1. జతవికుచు. 

2. పయాగవుందు. 

కవళించు : జీ. న. (కి. కబళించు. 

కవాతుతిరును: 

కవాతుసేయుః 

కవించు : “ దే. న శ్రీ. ఓ కవియించు. 

fe 

అన్య. డే, అ, కి. సైనికులు న్యా యామముే 

ఎ లి సై కొలుపు, 

కవిగొను: చే. న. (కి 1. కవియు. 

వ, ని స్పరించు. 
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కవిచేయు : డే. న. శ్రీ. 1. వెంటబోవు. 
౨, గవాగమనముచేయు. 

స్, క విత్వముగట్టు. 
రం 

కవితంజెష్సు ౩ నం. న, కి. కనిత్యముచేయు. (ఆంధ 

క వితలు జెచ్టు వ నం. స, Er క వితము చెప్పు, 

' (కవితలే చెప్పుట పాడనేర్సుట చాటువు. 

కవియించు వ) చే. న. శ. 1. పయోగించు. 

కవ్వించు వ: | ఏ. ఆజ కొల్పు, 
నూ 

౫. పడనవె చు. 
వా. 

కళపటు : చే, అ. కి. మూర్చెల్లు. 
ర్తి. ౧౧ 

కళలంటు : చే. న. కి, క ఖాస్థానములు న్పృృశించు. 

కళవళపడు : చే. అ. [కి కోభపడు. 

కళవశమగు : చే, అ. కి. నం:కోభించు. 

కళ వశము రకరవగు: చే. అ. శ్రీ. 1. కలత వెస్పష్టమగు. 

౨. కలత అచ్చుపడు 

క ళవళించు : చే. అ. (కి. 1. కలతపడు. 

"ఏ. తొ టుపాటునందు. ' 

ప. కలతపడి అణజఅచు. 

కళవారు ; డే. అ. శ. ఆశపడకు, 

-మొగమాట యుడిగి సౌములమోందం గళవాణే 

నదలక యార్జించువారి జూచి. విప. 4. 

కళాసించు ; "దే. అ. (కి L నృత్యము ముగించు. 

9 డయ్యు. 

క సాకుటు ; దే, అ. (కీ. ఈర్ష (పడు, ట్ వనీ ర్య 

కపింగటు : _ అ. కీ, చే గట్టు దే అ, క. అన్నము ముద్దలు నెయూు. 
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రశుమూసికొను: దే.అ. కి. |. చచ్చివోవు. 

2, ర్త్రీకిక్ట' పము. 

SR) 

-నాలుళోవులు క్యు మూసి కో నువు, 
౧ 

ఎ. గు రింపనలసినచానినిగు దింపకుం డు! 
వాం 

pens ) 

కపసువిచు. ; చే. అ. ,కి. పకంవాగు ఖా U ఎ 
(సీకాఫలము' క్షి విచ్చిన ది 

జానోదయ చును, 

బి నియమించు, 

స (గుజ్ఞమునకు క భ్భ్ళేము తగిలించు, 
లో (| Pa 

ణి కహాక హన వు: చే. అ, | డీ. పెన్టగా నవ. (ధ్వశ్యనుక రణము 
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కౌంతీలూటు : నం. అ. శీ. 1. కోరికవుట్టు. 

2. ఆశేకలుగు. 
కౌంకీస(చ్చను ఏ నం. అ. కి. 1. కోరికతీటు. 

2. ఆశఫలించు. భీమ. 1 ఆ. 
కొంత స్రేచేయ : నం. న. కి. 1. కోరు. 

2. ఆశేపడు. నృసిం. 1 ఆ, 
కౌంఠక్షీంచు : నం. న. (క్రి. కోరు. 
కౌంచు . చే. న. (క. చూచు. 
కౌం(డించు చే. అ. (క్రి. గొంతులో క ఫమును కదలించు, 

కొం డుముని ధ్యనిచేయు. 
కౌంతాలపడు : చే. అ. శ. అసూయపడు. 

of శపడు ; జే. అ. (కి. lL. అధై ర్యపడు. 

2 బాధపకు. 

కాంతాళీంచు : చే. అ. శ్రీ. కోపించు. 
కాంతిలు : 
= -ర్లా సం, అ. కీ. (పకాశించు. 
కౌాంతిలు ; 

ళం 

కాంకతగిలించు : బే. స. (కి. 1. పౌరుషము గజువు, 
౨. "వేడిదూపు. 

(కందెణు : జే. అ. శ్రి. 1. త ప్పమగు. 
ర్ | 2. గడి డేటు. 

9. గకుసుమోాబు. 

(కవడు ; చే. అ. క్రై. 1. తప్రమగు,. 
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1. నేచ్చును నంపాదించు. 
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2. బాధపడు. 

ఏ. ఉడుకు. 
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(ne 

రా 1 చే. న. కి. మామిడికాయలు మొదలగునవి పండు 
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రౌంచు : చే. నం (కీ. 1. తవీంప జేయు. 

ఏ. చలికాంచుఫొను. 

(చలివోగొట్టుకొను | 

న కాల్చు. 

కాంజేయు : చే. న. (కి 1. అ క్రమముగా. బొందు. 

2. కావించు. 

ఏ. దొంగిలించు. 

4. ముగించు. 

5. పూరిచేయు. 

6. తిని చేయు. 

- న కి. నాటుకొనిపోవు. కు. నం. 5 ఆ. 

అ. (కీ. 1. నాటుకొను. 

బి. పగులు, 

స్, (గుచ్చుకొను. 

4. (కమ్ము. 

రీ, సిరపడు. 
థి 

డగ 23 బ్రో oh 



"కాతంచు 970 

నడ. కాయునటు చేయు. 
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య ర OO రో 

oh pb అ. కి. 1. నివసించు, 
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. (కి. 1. నివసించు, 
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న |. లు O గ్రో ౧౫ Gt 
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కాంసువోవు చే. అ. (కి. నలనపోవు. 

కా6ంపువెటు ; చే. న. (కి. రహేణపెట్లు. 
ఎని వ్ 

PAR నొప్వూలు మొవలసవాసమోా ద 

వేడి నసువులః అద్దుచుండు. 

కౌ6బటు : జే. అ. (కి. (కాన్ + పట్టు) కావలసియిం డు. 
ల రు 

అవసరమగు. (అది నాకు కాయజటను.) 
© 

డా(బడు : డే. అ. శ్రీ. 1. అగు. 

ఏ. అవసరమగు, 

కాకచేయు దే. అ. కి. 1. శరీరములో వేడిచేయు. 

స. (కి. 2. వెళ్చగచేయు (కాఫుపెట్టు) 
స్. వేడికల్లించు. 

4. వూవాము కల్పించు. 

(కనునన్న నొక నిని కాక సేసి 

న. న క. సీ. బి 

కాకతగులు : డే. అ. డీ. "వెడెక్కు.. 

కాకాలుగుణించు: చే. న. (కి. కౌగుణింతము వాయు. (చా. పు 

కౌకివంగిలిచేయు: చే. న. కి. పిల్ల లు ఫలాదులను మటీయొకరి కిచ్చు 
టకు గుడ్డ అడ్డము పెట్టి కొతఆీకి ఇచ్చు, 

కౌకిగ్ లగాఉండు: చే. అ. శ్రి. దయనీయస్థితిలో నుండి అత్యధి 

కముగా దుశఖంచు. 

హొ3గోఎచేము చే. అ. కి. అర్థములేని నందడిచే ము. 
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కాకిచూపుజూచు: చే. అ. కి. అనువూనాన్పదముగా తల అడము 
Go 

| ఫాన్స్సి వగా -ను. 
hn 

చాలా 

ల [కి lL. 

(కి. 

౧ అమి ఖల నం (కిం 

అ. [కః కోభవడు. 

9 

కి. నీళ్ళు ము॥వి వేడిచేయు. 

అర 

In 

. మసెఎబకంటి వాపు బట్టు. 
గ ఠి 

. అణాంను. 

9 

1 

న్యర్థపుచు 

4 

ర్ట్ 

నిందించు. 

. తీిరస్క_రించు. 

= జయించు. 

ఈపవడిం-చు. 

. అలజడిెపటు. 
ఠి 

భో బజిచుకొొ ను. 

నంచించు. 

మూలముట్టుగ పరికోధిం-దు. 

. భోజనము వి వండి పెట్టు. 

వేచియుండు. 

కాయలుకాచు. 

రశీ_౦-చు. 

తుమించు. 

- నిగహించికొను. 

. అప్పు. 

వడిచేయు. 

ఫలించు. “(చెట్టు కాయలు 'కాచెను' 

కిణములేర్నడు. 

(చేతులు కాయలు కా చెను) 

. ఎండ, వెన్నెల (వ పనరించు. 

(అడవి గాంచిన వెన్నెల) 
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నాం త వలి 
చా (చు శ 4h దెబ్బల న 

ర్, మాన తేలు. 

కాచుకొను-కొచికొను:ః చే. న. (క మే. (పతీవీ.౦చు. 
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ఊరి 
జై 
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a) చం 

6 2 ప ' నె న్ గింజలు నల్ల బడివోవు. (ఒక న్యాథి) 
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నచ్చినది.) 
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కౌడగొను : చే. న. క్రీ. నాటచేయు. కు. నం. 

కాడుచేయు : చే వ్ న. (కి. 1. తోభాపటు. ను, [| ప్న భ పెట్టు 

ల. అడవి యొనరించు, 

శి, నల్ల కొడుచేయు. 

కౌడుపడు(ర్ఫూకాడ్చడు: -దే. అ. శ్ర. 1. మటుగుపడు. 

ఫి దారితప్పు, 

నశించు. 

చెడిపోవు. 

ద్మిగ్భమ చెందు. ల్లా జా మి 
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రౌడుపణుచు 3 డే. న, శ 1. నాశముచేయు. 
| | చ చిక్కులంటెట్లు. 

స (శ మపఅచు, 

శే. చంపు. 
తవౌడెనరంచు ; జి, న, కీ. పొడుచేయు. 
చౌడ్శజచు. చ్రీ స్య, (క. 1. అతి కమించు. 

2. అవమానించు. 

3. పెచ్చు, 

క్ నివాసము చేసికొన్న 
qq 

ర్ట రో దే [క్ 

చే. న, Er లక పెట్టు. 
తౌతరవడు 4 చే. అ, డీ న్యభపకు, 
3 జే. అ, (కి. 1. ఆకురపడు, 

వ. పీదపడు. 

స ఉన్పేహించు. 

4. భయనిహ్గల మగు, 
యువా హీం. సు (కీ 1. ఆదరముచేయు. 

నేయు | 2. "లక్క చేయు. 
తాతాళిం ౫ డే. స, Et కోపించు 
కాదను : "దే. న. కి. వ్యతి రేకిం చు, 
తానంబబు : జే న, శ (కానన్ + పట్లు) we) 

ర 

1. అడవియంవు (పకేళిరిము, 

అ, (కి. కనబ డుం 

కౌన(గుబడు : చే. అ. (కి. కొన్నకు, 
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కాన్సించు : చే. న. (క్రి. కనంజేయు. (కను థా. డే 

అ. [కి 2. (పత్యతుమగు. ౨. కనిపించు. 

కాన(బక ఏ. ద అ. [కి చూడగలుగు, 

కానంబడు 2 

కానంబట్టు : % చే.అ క్రి. కనబడు 
కాన(న)గు ( 
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శానిపించు : చే. అ. కి. కన్చించు. 

కాన్ఫించు : చే. అ. కి. దర్శనము కలుగం చేసికొను. 

చే. న. కి. బహుమతులందు. 
కానుక లెతు : 

కానుకలందు 

pane) 

కాను3 లిచ్చు: 1 

కానుక వెటు య శి 
ల చే క. కానుకలు లను 

కానుక సేయు : | (_ బ్బ 

గాం శ | వ న్క_ ఎట్టు క ) 

ఆరయ లయ 6 

కాసుచు : చే. అ. [కి చూచు 
కాన్సు 

కాసుఎంచు : | జే, స, (కి. కనంబడ జేయు. 
కాసిపంచుకొను; 

కానోపు ; చే. అ. కి. అగుటకు సమర్థమగు. 
రాన్వుకెక్కు : చే. అ. కి. కనయిడు. .. 

కాయోాడు : చ. అ. కి. (కాపు + ఆడు) 

1. బాధను తొలగించు. 

2. రసేంచు. 



275 "కాళ వెలు 
రి 

(] ర్ట రో ob { సు. డ్. 1. కానంజేయు, 

2౨. అనిలపించు. 
కాపిడు ; దే. న. క్రి, కావుపెట్టు. బ. న, 
కాప్పంచు : దే. అ. (కి. రతణచేయు. 
రెట్టుండు : దే. అ. కీ. కాప్ప్రకముండు. 
కాపృుకూటివేళగు: చే. న (కి. కృషికులు మొదటిసారి భుజించు. వీళ 

యగు, (రమారమి ఉదయము 9 గం.) 
చే. న, (కిం సీోధించు. 

వ్రంచ్రదిగు : "జే. అ. (కిం 1. కాపునకునచ్చు. 

2. కాయలుగాయు. 
కాపుపుచ్చు ; చే న. (క. కాపురముండంబంచు. 
కాపు సయు : దే. న. క్రి. రతణ సేయు. 
CG} ర్ట 2A 

లా 
eh "సే చేయి: నం. న. (కె 1. _పెమించు. 

2. నలచు. నైవ. 4 ఆ 
కామాటకముచేయు: చే. అ. కీ. పటాటోపమువేయు 
కాయంచు ; నం. న. (క్రి. నలచు. మార్క. 5 ఆ, 
తాయగాయు చే. అ. కి, 1 దించు 

౨. నంతానము కలుగు. 
రాయజవాంు చెప్పు: జే. న. క. కలసిరానివా ర్త చెప్పు. 

(ఓబడ గరుడాచల య!గా. ) 
కాయు : "దే. అ, (కి. ]. (ఎండ 'మొ!వ) (ప్రసరించు. 

బి ఉద్భవించు. 

ఏ. కాపాడు. 

4. కాయలుకాచు. 
కారముచల్లు * చే.స కి. నంచించు. 
కార మెత్తు ; చే. అ. కి. (మిరప) కారముతగులు, తాటిదో ఇతో 

నీళ్ళుతోడు, 

కారవెటు ; చే, న. శ. 1. బంధించు. 2. పట్టుకొను. 
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కారాకూరములు సేయు: చే. నర. ||. బలనంత పెట్టు. 

2. కలతనడరోయు. 
శారాడించు ; దె. న. కి. తికుళ్చ్జేయు. 
శారాడు ; చే. అ. (కి. 1. నెంపరలాడ్షు 

స. Er వ. నడువు. 

న విజ్బంభింపంజేయు. 
చారాంయంయురయా్యు నూరు. చే. అ. (కె క కోపముతో కునకునలాడు. 

న (క్. 1. కనకము. 

౨. కోపముతో ణిటు. 

సె. కేకలు వేయు. య 
చు; దే. స. క. 1. బాధించు. 

2. అనవానిం-చు. 

గ. చంపు. 

శారుకొను వె "దే, అ. (కి. 1. అతిశయించు. 
కార్కొంను ; 3) 2. నల్ల నగు. 

3. వ్యాపించు. 

కారుక్రమ్యు క్ జే. అ. కి. l. దట్టముగా నానరంచు. 

ల, నల్ల నగు. 

కారుజల్లా : చే. న, కి. రెండనమాజు ₹ పై రుజల్లు. 
కారువట్టు వ చే, అ, క. మదముక్కు_. 

కారుడార్లు చేయు 2. మాత్సర్యము పకటించు. 

-తొనె తి పెంచగాందగు విఖాపతి 
మొద వడిచెల బలు కారుఖాకు వేసి 
గోవాల దేవునిపై $ కోవిం చెనది మెటు 

“nn 

రా.సా.1౪ఆ, 
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రౌరుచు ; దే. న. శ. 1. కారించు. (కామ భా. (పే) 
| 

2. కొ చేయు, 

కాలికింద కన్నము వేయు; జే. స క. దుక్నేక వై మనదానిని ౫హాడ 
నేర్పుగా" అపహరించు. కౌర్యకర్మ మునడపు: నం, న. కి. పనులు నెజ వరు. 

భార. శాం. 1 ఆ. కార్యభారము తలచు: నం. న. క్రి, బాధ్యతను తెలిసిక్రాను. 

శుక, 1 ఆ. కార్యనుగు నం, అ, శ. గ ర్భాధానమగు కౌర్యమరయు సం. న (కి. పనివూచు. శుక. 1 ఆ, కౌర్యముచేయు ; నం. క. (కీ. వునన్పంధానమువేయు. ఠా గ్టముతప్పు నం. అ. కి. పనిచెడు. కలౌ. ర ఆ కౌర్యము తెగు వ నం. అ, [కిం పనిముగియు. విజయవి. 1 ఆ. రౌజీయవ(ప్రుడు: దే. అ, (కి 1. బాధపడు. 

2. యాతనపడ్ష్రు, 
కౌజీయ వెట్టు ౧ చే. న. [కి 1. బాధపెట్టు, 
క జయ పెట్టు: 2. లిక్రీంచు. 
చాటి ; దే అ. Er ||. (నవించు. 

2. జాలువాణు., 

(బిందువులు కౌటుచున్న వి ఠకాజణుకొన్సు ; డే, అ. కీ (కార్కొ-ను) మబ్బులు, చీకట్టు, 
ఆపదలు మొదలైనవి దట్లమగు. డౌయుచు ; దే. న, (క. కాజంచేయు. (శాలు ధా, వే జుచూబ్రువడ్డు చే. అ, (కి మిక్కిలి నిండవడు. 
-శశిముఖదర్శనంబు తవు నారు 
(గహీంవగ జీవనంబులున్, వశేపడ 
శాబుదూబటువడి, యా, ది, వి, 9 
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ఇ కాల, నైపమనగు. 

కాలగ్ చరుడగు: నం. న. క్రి. మృతినోందు. 
కాలదన్ను(కూ )కౌలదున్ను : దే. న. (క్రై 1. కాలితో తన్ను. 

కాలందాచు : య 2, తృణకరించు. 

కాలదోషముప ట్రుః నం, స. (కి. నియమిత కాలము దాటివోవు. 

(న్ నోటుకు కాలదో షముపట్టినది) 

కాలధర్మముచెందు: నం. న. కి. మృతిచెందు 

కాల్నడలగు : చే, స. క్రి కాళ్ళతో నడుచుటకు వీలగు. 
-కాల్నడ అయి యీటుల్ంే. 

కాలనిటతీయు : చే. న. [క్రి పనుపునీళు మొ! వానితో దృష్నితీయు. 
na టై 

(అన్న దానం నెంకటాంబ రామాయణ 
యతు.. గా |) 

అ. [కి, కాలము తేఠరలు, 

కాలముచెయు : జే. అ. కి. మరణించు. 

అ, క. కోలతము న్బాగచ్చు. 

లముమించు : చే. అ. క్రీ. కాలము గడచు 

కాలయాపనచేయు: జే. అ, (క్రీ. కాలము వ్యర్థము చేయు. 

కాలవేయు : చే. స. కి]. అగ్గిలో వే వేయు. 

కాం 
న్ 

2, కాల్చు. 

కాలహరణమగు: చే. అ. క్రి. కాలము జరిగిపో ను, వ్యర్థముగా 
తొలా(గు : చే. అ. é. 1 1. కాలూదు. 

. కోంతకాలమూాగు. 

(| లాడు : చే, న, ;క్. నడచు. (న్యతి) 
~~ 
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కౌలాతితమగు : నం, అ. ($. 1. కాలముమించు. 
2. అల? స్యృమగు. 

తొలానుగుణనుగ్సువ; నం. అ, క్రీ. వేళకు (ప్రయుక్త కముగు. 
రొలానుసరణముగు. నం. అ. శ. కాలము ననునరించు. 
రౌలికెటుదిచెప్తు: చే. అ, కి. వాతీపహోను. 
రౌలిడు ల ఆ దే అ, a 1. అడుగుపెట్టు. 

2. చొచ్చు. 

సి (వ వేళించు. 
తొలు ; దే. అ. |కి. దగ్గమగు. 
కౌలుదువ్వు : దే. అ. క. |. సెద్ధపడు. 
రాలు దవ్వు : ౨. చిక్క కొను. 
రాల్బివ్వు : స కయ్యమున కుత్సహిాంచు. 
రౌలువబట్టు : డే. న. క (వృహభాదులకు) ముష్క_మర్షనము 

చేయు. 

Ses | "దే. అ. (కీ 1. మూ(తము విడుచు, 

2. అకారణముగా సిదపడు. రాల్మడుచు : | 
థి 

కౌయివలుగట్టు ; చే, అ. (కి. ఎడతెగక (పనరించు. 
_ -సొయకంబులు కాలువలుగతి 

మైనుజునవులు G. హొ. 1 ఆ. రాలుకెను(ర్ఫూకాలొ,ను: చే. అ. కీ. 1. కాలుమోాపు. 
2. నడచు. 

స్. బ్యాపీంచు. 

4. నిలుచు. ప. వి, తాలుక”ల్పు-నాలుచు: ) చే. న. (కి. 1. నడవీంచు. 
తె లు శ 

2 విజృంభి '౧ప జేయు. 
కౌలునాచువ;ి జే. అ, డీ. యః (పయాణమగు. 
కాలాను ; | 2. ప్రయత్నించు, 



'కొటూయ 280 

డాలూదు ) చే. అ, (కై. 1. ఆశయము లభించు. 

ఏ. కాలు సిలున దొక్కు_కొను. 
కాలూను ; 

ళ్ 

వ్ 

రా లా జై 

7. క య్యమునకు ని 

నిలుచు. 

2. 

చే, అ. (క్రైం 1 

“క్రి 1 

2. 

అ. [కి 1, 

2, 

నె, 

వ 

లి. అభిముఖ మగూ. 

కాలుమోప్ప, 
సిరపశడు. థి 
పవెశించు. 

కయ్యమున హాచ్చరించునట్లు 

(ప్రవ రెంచు. 

నిలకడను, 

"పెండి యాహు. 
ae) 

వెంబడించ. 

సీరపడు. 
య 

కదయాు. 

దమశగు. 
థి 

ఖాన, ఏ న్మ్క._౦. 

కూర్చున్న చోట ఛభ్దముగానురడు 
టకు "కాలిని గటిగా మశొకదాఐ 

త్ర 

కాసించిసెటు. 
లు 

మిబాహామూా శు 

వెంబడించు. 

జే. న. (కి. నమస్కొ_రముచేయు. పండి, 
దే, అ. (కి. 1. 

2, 

' అ. కీ కా 

కాలుపణు 

చిక్కు_కొను. 

0, 

. Er పసిపిలలు తేలీదం౦డులు 
ha) పనిచేయ 

నపుడు అవరోధము కల్పించు. 
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రొళ్ళవడు : చే. న. |. 1. అడ్డముతేగులు 
2. నిరంధైెంచు, 

కాళ్ళా వేళ్ళ(బడు: దే. స, (కీ. మిక్కిలి బతిమాలు. 
కాబ్ళబాజఅచాప్ప.; చే అ. (కి. పనిచేయలేని స్టితికిన చ్చు. 

(గ) కాళ్లొరజాపు కాశితె తి వేయి; చే. అ, డో. Tl. (కొత్త తగా ఆభారమును మొదలు 

పెట్టన నాకు అలిగావోవు. 

2. అలికోపమును (పదర్శించు. 
కావగు : 
వ. | "దే. అ. శీ. ఎజునగు, గ ; అ 

కావచ్చు : చే. అ. (కి. 1, పూ రికాబోేవు, 
2. సంభనమె యుం౦డన గస, కావడించు ; చే. న, శ్ర. కావడిగా కట్టు. 

తౌవన్సు "బే. న. శ. రహీ ంప వేడు” 
తౌవరించు : చే, అ (క్రీ 1. గర్వెంచు. 

౨. పొగరెక్కు 
కావలచు “చేల కీ. కావలయు 
తౌవలి పెట్టు వ చే న. క్రీ. రతణవేయు. యయా. 4 ఆ, కావలియనగ్వ్న జే. అ. శ. రత్సకుడగు, భార, ఫవ్మ. 1 ఆ. కౌవలయు చే. అ, శ. 1. అననరవుగు. 

౨. సంభవము యుండనగు. 
రౌవలియిండు ; చే, న. [కి రక్షకతంయు నహించు. మె. 2 ఆ, 
తె వలియొసగ్వ్న ఎ బే. న (కి రతణనిచ్చు 
తావలుజ్తన్స ; "దే. అ (కి. 1. దుషుడగు 

- అ 
ఏ. చెడిపోవు, ఛిొర. విరా. వి ఆ 

. రశ్కులుగానుంచా 

తౌవాతిరుగు : ఫాం, అ. శ. గుజ్జములు మండలాకారముగ తికుగు 

కౌవచలు పెట్టు ఎ బే. న, 
గ్ 
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కావించు ; చే. న. (క్రి. చేయు, 

కావిగొను చే. అ. కి ఎజ్జునగు. 
శాం రొ తష ఆలో అ జ కౌబరికప్పు దే. న కై నల్త్హ నగు. భార. ఆర. 1ఆ 

రాటిరికవియిు ఏ చే. న, క. నల్ల దనమునిం౦ండు, విష్టుపు 
౧౯) ఓ 

తౌవిరికురియి : చే. న. (క్రి. నల దనమగు నమోర. 2 ఆ 
డు 

తౌవిరిపర్వు : దే, అ, (కి. నలుపగు, 

రావిరివిరియిు "దే. అ. శ. నల దనము వ్యాపించు 
Mn 

దిం. పరమ. 2 ఆ 

కావిలించుకాను : చే. న. శ్రీ. కొగిలించుకొను. 

కాపుడించు : చే. న. కి. మామిడిపండ్లు మొ1!వి కావ్రనుండికీయు 
కావుదిగు : దే. అ. క్రి. కడుపుబ్బు. 

కావున నెడ్చు దే. అ. శ. ఎలు? క్లియేడ్సు. నేం. పంచ. 4 ఆ, 

కావునించు : డే న. కె. బొటు పెటు, 
ల రు రు 

రావుపట్టు : దె. స. (క. మిక్కి-లీ బాధించు. 

కావు పెట్టు : చే. న. కి, పక్యముచేయు, 

కావురసియడ్చు : చే. న. క్రి. రోదనమువేయు. 'ళూరి. ఫూ. 5 ఆ. 
కౌవువచ్చు ఎ దె. అ. కి. 1. కావువేయుటణే పండు. 

2D. (ముగ్గు. 
జ్ 

“*. పండునకు రావలసిన రంగునచ్చు. 
కౌవువెయి : చే. న. (క్రి. ముదుకు కాయలపై గడ్డి మొ! కచ్చి 

(ముస్టంబెట్టు. 

కావ్యముచెప్పు చే అ. క. కృతిరచించు. వీవు. 1 ఆ. 
కావ్యయినరించు: సం. అ. కి, (పబంధమువేయు. రుక్నాం. 1 అఆ. 

కాశ్మిరుండగు : సం. అ. (క్రి. కునుంభరాగము గలవాడు. 

కు. నం. 7 ఆ. 
కాషాయమగు : నం. అ. క్రి. ఎజ్రనగు ఆం. భా. 1 ౪ 
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dh 0 

ల 9 లీ శ కేన (లే 0 న 

న be లత్యుముచెయు, ది. హరిశ్న. ఘా 

న్య సిశేక మందు పయాగము హెచ్చు. ] 

చే, అ. కి. కై 2 వరో ఆ నిరగక అ. కి (స్య ] గ్రుడ్డిగన్వ్య చేయదున ల ని స్థ 

-తల గిలి తే కాసువేయడు, 
mn 

-దమ్మి డికి అదుదు కాసనులులెక్క.. 

"జీ. అ. కి. 1. నవడుముకటు. 
ఠి 

౨. ఆయ తపడు. 

చే. అ. శ. కాసెలు ధరించు. 

చ్, అ (కి, డబ్బంత తయువోవు. నిరం. 9 ఆ. 

"దే. అ. డీ. నస్త్రమునుగోచిన లె దెనుక కుదిపి కటు. 
ఠి 



క్రి 
కింకటచేయు ; చే. ౪. (కి. వాధపెట్టు. 

“రేక్రిలము కొొమాల తియ్యని మయో 

మోవి మో, హాముుచిం బాసి వం! 

పథికావళి కింకటచేసె నయ్యెడన్ ౫ 
కింక పట్టు : చే. అ. కి. 1. కసిపట్టు. 

కింక పెట్టు "దే. అ. [కి. మారాముచేయు 

బి. పగంయబటు 

కింకిరిచేయు ౩ డే. అ శీ. విప్తించు. 

కింక్రిపడు : దే. అ. కి. 1. నంకోచించు. 

2. కోవించు. 

ఏ. రోతపడు. 

4. అనూయపడు. 

కింకిరివోవు : జే. అ. క్రి, మాలిన్యముపోవు. 
కింగాణము పేయి; చే. న. క్రై. పరిహానముసేయు. 

కించకజుచు ; చీ. న. (క్ర. 1. న్య్యూనపజచు. 

లి. చులకన సేయు. 

8. తక్కుువసేయు. 

4. అనడ్ల్డచేయా. 

కిందగు : 7 దె. అ. కి. 1. ఓడు. 

కిందవు : f ౨. తగు. 
పళ 4 లా 

కిందు పెట్టు : దె. న. (క్రి. భూశయనము చేయించు. 

డింకురించు : చే న. క్రీ. 1. మోనగించు. 

౨. వోగోటు. 
క, 

ఏ, ఓడించు. 

4. ఎలయిరచితేకుగు. 



రి] బిర్రిగ్ శిటించు 
A) కికుదునొడుచు దే, న [కీ పోయు. 

కికురు వెట్టు న బే, న. (క 1 మోనగించు 
కిక్కురు వెట్టు : = ల్ది (తి సివుచ్చు 
కికురువొడ్రుచ్రు , చన (కి 1. మోనగించు 

2, (తోయి 
కిర్ర్ గ్రారించు ; 

చ . 
$ కరించుకొను: అ క్ర దట్టమగు రాన కక్కురించు + డే. స క్ర. కికురించు 

రికు.రుమను : చే. అ. డీ. ధ్యనిచేయు. 
కతిచకొట్టు ; బే. అ, (క 1 చక్కో_లిగింత కొలుపు, 

| 
2, పశ్న్సులు, కోతులు మొ! వాచినఆ 

ధ్యనిచేయు. 
ఏ, పింపిళ్ళికూయు. రచ్చా టుగానుండు; చే అ. కి 1 కొంచెము వాధగానుండు, 

కాళింగ. వా. 
2. 2 లిడిగానుండు, కిటకిటమను ; బే. అ, శ్రీ. జెననవుళ్లము ఎక్కువగ, రీటకిటలాడు: | (ధ్వన్యనుకరణము 

కిటుకగు ; చే అ (కీ 1. పగయగు, 
వ్ర మటుగుకల్లు, 
ఏ. మోనమగస, 
=నాడిరిదులో నేదియో కిటు కచ పెకైను, 
-తేములో కీటు పై _ కిటికై వోశాడ్ం. 

కాళవా సి 4. కిట్టంచు : జి. న. కి, 1 (కిట్టు థా, (వే కిటుకు పెట్టు, 
తొకునట్టుచేయు. 

2. గిటించు. 
అ 
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a) 

(౧0 eg న! (క్రి (no - అనుకూలవుగు, 

- సమీపించు. 

నష్టమురాకుండ సరిపోను. 

తాకు. 

జం (6౨ కో 

న 
ra 
క చంపు. 

కోపించు. ర్ల 

కిట్టుకొను : దే. అ. కి. చేక్చుళొను, తాకికొను. 

'(కుజుమూకలు కూడ. గట్టుకొని 

తమలోన్ ౨ దనకు. 6. 

కిదుకు : డే, అ. కి. మా రాముపట్టు. 

కినగినపడు : చే. అ. కి. మిక్కిలి కోపించు, 

“కినగ్నినబడి యించుక మో 

తనయుని విన్న పము ఐినయగందగదని బాల్యం 

బున గదిరిన చూపలమున. 

మనమునదోచినటులాడు మాటలునుండీ.”” 

నృసింహపు రా. 4 అ. 

కినియు ; డే, ప - డి. 1. కోవించు. 

౨. నమోవించు. 

కినువడు-కిన్వడు: చే. న. శ. కోపించు. 

కిమ్మను : నం. అ. (కి. నద్దుచేయు. 
© 

(కిన్మునకుండు = బదులు ఇచెప్పుకుండు. 

సంస్కృతమున “కిం” ఏమి.) 

కిరకిరలాడు వ; చే. అ. శీ. కిరకిర యని శబ్బముచేయు. 

కిరికిరిచేయు : చే. స. శ. 1. గొడవసెంచు. 

కిరికిరి పెటు; | 2. ఇబ్బంది పెటు. 
లు 

శి. అడ్డుతేగులు. 



కజవుంచు:.. జే స, (క్రి కదువయుందు ఆము. ౨. ఆ కీట్రుకుపొడుచు ; జీ. అ. క్రీ. తికుగు. భా.ద. న్మం౦ పూ. కిుప్చ చే. న క. 1 కన్ను కొట్టు 

కిజ్ఞువెట్టు : డే. అ. కీ. ఒకపనియందు దుషబుదితో 
రి 

కిరైక్రి గాంచు : వితేలాటము పెట్టు 

కలకిలనవ్వ్య :7 
5లకిలమను :/ జే. అ. (కి, కిలకిల ధ్యనిచేయు. _కిలకిలలొడు : / (నంతోవషమున) శిలకొ టు: J : 
కిలారించు; దే, అ. [కి 1. బొబ్బరించు. (కోతులు మొ!నవి) కిలారు : ల, సింహనాదమువేయ్సు. కిలారుచు | స్, కష్టమునొందు, కిలించు; చీని. కి కీలిచు..... 
కివ్వు ; దే, అ. (క. వుడియు, 

Ca కిసరగు ; చే. అ. |, పసిపిల్ల లకు జటుబువంటి ఒకానాక్ష జబ్బు చేయు. పిల్ల క కినరై నది.” 

రా. నీ. కిసరుపడు* చీ. అ. 1కి, అసూయపడ్డ 



కినబాడు ; చే 
ae) 

కిచుమను | చే 

కీచులాడు : చే 

కిబడగించు : 
డే 

కీట డ్ర(గు : 

కీటువేయు ; 

కిడాడు : చే 

క్ర 
. అ. క్రీ. తల్లి -చనుబాల శెడపడి చిక్కి_పోవు. 

(గంగా పార్వతీ సంవాదము) 

. అ. కి. (రేచు + ఆటలు + ఆడు) కలహించు. 

, అ. (కి. కోతులు "మొదలగునవి ధ్వనిచేయు. 

, అ. |1కి. 1. 'దెబ్బలాడు, వాదులాడు. 
/ 

2. (పతిచిన్నపనికి తగాదాపడు. 

న, (కి. ముదముణంచు. 

డే. న. (కి. నోడలుకటునవుకుకీటుల? సెంచు. 
6౬ 

౨. అఆగతిండి తిను. 

నం (కిం నిందించు. 

, అ. కి. 1. కవపకు. 
ఈం 

2 తక్కు_.వయగు, 

ఏ. శిధథింమగు. 

న. కి. దుష్టనత్ముతమున రజన్యలయైన కన్యను 

పతి నమాగమమునకు ముందు వేజ్ోక 

నితో (సాధారణముగ నొక విప 
వటువుతో) గలుపు. (కళింగ ప్రాంత, 
ములో. గొన్ని కులములలో నిదియొక 

యాణారము.) 

. (కి, వీకుపడు (పే. ల 
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, అ, కీ. l. అజాతముగనుండు. (హా 
2D కుంగిపోవు. 

లె. దైన పడు, 

ఈ 
fn (00) బ్ రగ J 
డీ. క్ల కలుగజేయు. 

శ. శంకించు. 

'“ఇంతనల్లు వాద మో కాకి మయొక్క_టి 
మొక్క_రాతి రిచట నున్న మూత 
గీడుసేరు ననుచుం గీనువ గొటుట 

లు యిద్ది వెజువుగాక యెజబుకయగు నె.” 
కే చ. ఏ ఆ. 

హా 24 

“న, (కి, 1. చీకు, 

2. చెక్కు. 
“కీసిన నెవురు నలాకల 
నేసిన యిమదల శిఖండి నీడై ముంచమునం 
దోనరిలి.?” (క్రీడా. రా. 

ట్ర Ep 1. పొగ డశకెక్కు. 

2, స్తుకిపాతమగు, ద, 



కీ ర్రిశేమడగు : నం. అ. కి. మరణించు Pn 3) 

కీ రిసేయు : నం. న. కి, కీ రించు Pt 2) 
తావో 

కీ రించు దే. న. (క్రి. 1. తగుల్చు. 
2 పబ్టుకొను 

ఏ. కదియించు. 

4. నాటించు. 
కీలు; జే. అ. శీ. (సవించు. 
కీలుకొను ; జే. అ. [కి 1. అంబు కొను, 

2. నాటుకొోొను. 

ల. అదురు 

కీలు కొలుపు డే. న (కి కీలుక్రొొను రే 
కొలుచు ; చే. న, (కి ధరించు. 

కీలుచూవపు ; చే. న. (కి. మర్మము నిరేశించు. 
కీలు పడు చే. అ. క్రి. 1. అనుకూలించు. 

2 అదుకు పెట్టు. 

కీలుప్రబచు : చే. న. (క. అనుకూలపజచూ, 
కీల్పు చే. న. (కి. ధరింప జేయు. 
కీలుమలంగు డే. అ. క్రి. వెన్క_కుందిరుగు. 
కీలెటు(గు వే. అ. (కిం మర్మమెజులస. 
కీలెటీ(గివోత పెట్టు: చే. న. క్రి. తగినశితచేయు. 
కీలను ఇ చే. అ. (కీ. 1. అదుకుకొను. 

2. ముడిపడు, 

కీలొలుపు : చే. న. (కి 1. నిలువు. 
కీల్కాల్చు ; 2. ధరించు. 

ఏ, ఘటించు. 
కీల్చు : జే న. ER కీలుచు. 



కుంగ్పు బే. అ, (కిం 
క్రుంగు 

కుంచు ; చే. న. (కి 

కంంచెడు'మాగె(త్తను: చే. అ. 
కుంటగించు ; "దే. అ. (కిం 

పంటు & దే, అ. (కి. 

కుంటుగించు చేల, (క. 

దుంటుచూప్ప దే. అ. (కి. 

కుంటునటు చేల, [కి లు 

న. కి. 

ముంటుసజచు చే. న. శ. 
రుంటు వాట్లు చే. అ. [కీ 
కు0 పనన శ్రచు * చే. అ. [కి 

ఏ. కొంచెపజచు. 
4. తగ్గించు. 

(క్ రెట్టింపగు, (తె 
 అఆగ్స 

= నిలుచు. 

* పాదవికలతచే 

నడచు, 

* నశించు, 

కుంటువశు. 

న్యనహోరము అడ్డుపశు. 

గమనమంవు మాంద్యము చూపు, 
౨. విఘభాతమునాందు. 
లి. తరగా సాగక పోవు, 
4. నొక్కు_లుపడు, 

సీవీ 

"నెలమయానియానక్ష 

భార. 

* దొననపటు,. 

cm 

లు 
జాల్మానా వేయు. 

కుంటుపశ్తు (వే 

* కుంటుపడు. 

5 త్రై పురుషు నశువను దాత్యము 
నడచు, 
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కుంచెనపసంపు : చే. న. శ. కుంకెనగాం బంపు. 

కంచెనపోవు: డే. అ. క్రి. కుంకెననడువు. 

కుండగడుగు : చే. అ. శ్ర. 1. పూర్తిగ శోధించు. 

2. పూర్తిగ వ్యయమునేయు. 

కుండమార్చు ఏ; చద. అ. కి. ]. ఒకటియిచ్చి మరొకటిమార్సు, 
x Ki _ 

2 పెండ్లికి ఒకవపిల నిచ్చి రరూయి౦టి 

నుండి మజొకవిల్దను ఫీపిప్రాను. 

కుండపగుల(గొట్టు: జే అ, క. 1. వైశ్య దేనముచేయు. 

9౨, కుండ పగుల గొట్టనబ్లుమాట్లాడు. 

స. అనిషనున సత్యమును చెప, 
శ న లు ౬ కి 
కుండలలో గుత్తాలుల లుః చే. అ. (కి పనిబేక యింటితో &ని 

కరూసుం౦డు. 
Ki 

కుండవేజగు : చే. అ. క్రై. 1. వేటుపడు. 
2, విభాగపడు. 

కుండలించు; నం. న. కి. 1. కుండలీకరించు. 

బి సున్నచుట్టు, 
ంఉం 

ఏ. వలయాకారముగ నంచు. 

చే, అ. (క్రీ. గుండముగా గుంటకటు. 
, ఠి 

కుండించు : చే. న. శ్రీ. కుందు పే, 

ం౦దిలు 4 
కుంది: | శ్ర 
కుందుపడు : 

కుందువడు ; ప్ర కుందుకొను 

కుందు : చే. అ. (క్రీ. 1. కుందు, 

లి, కంగు 

ఏ. వాధపడు 

శీ. దుఃఖంచు. 

(టు 
ఆనీ 

కుంపె త్తుకొనుః: చే. అ. క్రి, ఇబ్బంది తెచ్చుకొను. 
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కుంపించు ; బే. న. శ. కాధ్ధించు. 
కుంభ వర్షములగు: నం. అ. |క్రి, అధికనర్ష ములగు, 
కుంధించు : నం. న. (కి 1. బెగయుట్టు. 

2. పూరించు. 

స్, _చాళాయాముమునందు కుంభక 
(కీయను శేయు. 

కుక పడు : } దే. అ. (క్రి. మంచము కుక్కి పడు, జ 

కుక వడు : (మిక్కిలి నదులగు.) 
న : చే. న. క. 1. బలవంతముగా దూర్ను . 

ల, పలుచంవు. 
ముచ్చికుచ్చియడుగు: దే. న. క్రి. 1. తజచి తఆచి యడుగు, 

2. రవాన్యమురాంబట్టుటకై శోధించు కుచ్చెతీయు : జే. న. కీ. వీడకలు మొ! ఒక నరుసభ్రో చేర్పు. 
x? చే. న, క. కుచ్చెతీయు. పిడకలు మొ! వాని 

నె దేసింటిని ఒక ననునగా చేవ్వ. ' 

RI న. (కి. 1. తగించు. 
౧ | 

అ, (క్. 2. నరివోలు. 

“కోకనదద్యుతి. గుచ్చించు కనుచూవ్ర 
గములకు విస్ఫులింగములం బోల.” 

ము వు. 1 ఆ. కుటిలపడు : నర, అ. కీ. చెడు. 
కుటిలఅపఅచు ; నం. న. (కి. నశింపంజేయ్సు. 
కుటిచూచ్రు : దే న, (కి చీల్చివూచు శు 

ం 
కుట్టు : చె, న. క. L విసరి మొ! వానిని కుటు 

2. తేలు కాటు వేయు. లు 
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కుట సేయు : చే. అ... దోవాబుద్ధికో రహన్యముగ మాయలు 

పన్ను. 
| కుడచికూర్చుండు: దే. అ, డీ. నిర్వ్యాపారముగ నుంశు. 
 కుడుకిలు : దే. అ, [కి. ముడుచుకొను. 

. “కుటుచ'లె మూప్రుల్నం గుడికిలియున్న 

యజుతకు నే నికు నర్తహోరంబు.”) 
కుడుచు: =. జే. అ. క్రి. రూ. కుడ్చు. | 

1. భుజించు. 

౨. తాను. 
స. అనుభవించు. 

కుడుపు : చే. న. శీ. 1. తినిపింపంజేయు. 

౨. అనుభవింప: జేయు. 
కుడువంబెటు : చే. న. (కి. 1. తిన్సించు. ట్ క 

' 2 విందుసేయు. 
కుడువనిచు. : చే. న. క్. తెననిచ్చు. 

కుడువవచ్చు " దే. అ. క్రి. భోజమునకు వచ్చు. 
కుడ్చు : దే. అ. కి. తిను. 
రుడ్చు : చే. న. (కి. తినిపించు. 
కుతకుతలాడు ; చే 1. అ. కి. 1. అన్నాదు లుడుకు. 

లె ధ్యసిచేయు. 
వ చే. నకి. అడ్డగించు (గొంతునపడు సంకటమగు 
; చే. అ. (క. కూలయిడు. 

కుతికిలు ; దే. అ. (కి. కూలయిడు. 
క్ష చే అ. (క్రి. 1. చాహమతీకు.. 

2. తృ పియగు. 

+ ల, (కి. దుఃఖపడు.. 
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కత్తి 

ఉలి చే. న. కీ. కుషిలపకు (చే. 
స్ 

రుతుకబంటి మెనవు: చ. న. (కి. నిండుగా భుజించు. 0 

కింతు క బంటివచ్చు: దే. అ. క్రి 1. అధిక కోపమునచ్చు. అలల 
ం 

2. కంఠదఘ్ను మగు. 
కుత్సొంచు ; దే. న. కి. 1. వవగించు 

2 నిందించు. 

న. రోతపడు. 

ముదపగట్టు : అ, డీ. కండ లో కాయగాయు. దే. 

కదవచేయు ఏ. డే. న. క్రి. రొంపి దుక్కిచేయు, దమ్నుచేయు 
జ మదలు : అ. కి. చరించు, 

కుద్దాలించు : 1 
జే. న. కి. మినీ | తవం. 

కోదోలించు : / " (_ భా _ వ్వ ౧ 
_రుందించు ; చే. న. క్ర ] - దట్టమగునట్టుచే, ము. 

2. క “కీకరించు. 
గా 

గ తగించు. 
౧ 

కుదించు : చే న. (కి. 1. తగ్గించు. 
౧ 

2. నరమకొనునటు వేయు. 
యా na) 

““బసాలలో థాన్యము కుదించు.” 
కందికిల(బకు ; సే. అ. (కి. 1. జూరిపడు 

ఏ. కుతికిలపడు. 

కుదికిలు ? చే. అ. శ. 1. జారు. 

౨. కూలు. 

కుదియు ; బె. అ. [కి 1. తగ్గు. (పే. కుదియించు. 
౧ 

తేగించు, కుదించు. 
0 
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కుదియ(6బడు ౫ 

జే న. కి. 1. తేగించు. కుదియ౭బెటు : 
. ౧ 

కుదియ6బటు | ౨. తగునటు చేయు. 
లి Gd ౧౧ 

కుదిలపణచు : ) చే. న. శ్ర, 1. తగంచు. 

కుదిలించు : ( రి, బాగుగ కదలించుూ. 

కుదుచు : డే న. క. 1. కుడిలించు. 

2 సజలింప్రుకె కదలించు. 

కుదుట వేయు; డే. అ. (కి. కదలు. 

కుదుటపడు : చే. అ. [కి L న్వష్థతెపొందు. 

ల్, నిశ్సింతనొందు. 

ని. కుదురుకొను. 

కుదుపు : చే. న. క్రి. కదలుచు.. 
కుదురు ; చే అ. [కి 1. నెలకొను. 

2, రోగము నయనుగూ. 

లి. సంభవించు. 

4. లెన్పగా సరిపోను. 

ధ్. ఉద్యో్యోగమున జేరు. 

కుదురుకొను : డే. అ. డీ. నిలుకడ కలుగు. 

కదురు, జరుగు. 

లభించు. 

న్వస్థ్రమగు. 

కుదుకుకొలుపు : చే. స. కి. (కుదురుపడు పే.) కుదుకువణు చ 

కుదురు లెత్తు, 

లంటి రై 

షా 



297 కుప్పగూలు 

కోదురునిండు : చే. అ. క్రి 1, వ్యాపీంచ నలసిన చోటంతయు 

ల 2. పంచారించు. 

కుముచసడు : ద్వ. అ. (కి. 1. సెలహొను. 

2. స్థిరషడు. 

రూ, కునుర్చడు. 

పె. కుదురుపబిచు. 

కుదురు వెట్టు ఫే. న. (కిం 1. గింజలు చిట్ల కుండ కుందెన పెట్టు. 

౨. రతుణన పెట్టు, 

కుదురు సేయు: 1 చే. న. (గ్ర (కుదుర్పు(_వ గకుదుర్చకు, కుదుర్పణచు, 

 ముదురొందు : (వ. కుదురం జేయు = చెట్లకు బాను సేయు. 
కుదురు పెట్టు ; గుం డని ప్యాతలుంచుటకు (కింద అడుగు 

ఏర్పణచు, 

పదులు: చే. అ, (కి. కదలు, కుదులుచు. కుదులుకొను (స్వాం 
పుదృలించు : చే. న. కి. (తవ్వు- 

కునికిల వేయు : జే. న. శ్రి. (కుంగనేయు. 
కనుకు ; డే. అ. (కి. 1. నిదహోవు. 

౨. దీపావు లారిపో వుస్థికిలో నుండు. 

నె అర్షని దవోవు. . 

కునుకుసటు : దే. అ. [కి 1. నిద(పోవ్రు నచ్చు. 

2. న్యవహారము వముందగించు. 

కుపష్పకోలుగొను: చే. అ. [కి (వోగునడు, 
కుషుగించు : 
పనిసేయాడు: ( దే. అ. [కి ఊగాడు. 

కుస్పగూరు ; ౫ 

కుష్పలుగూరు. / 

కుస్పగూలు ; చే. అ. (క్రి. కుష్పవలెం బడిపోవు, 

చే. అ. (కిం (పోగువడు. 
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పార వ చే. న. (కి. (కువ్పగూలు _పేం 

|. అ. కి. అతిశయించు. 

కుప్పట మెగయు: చ. అ. కి. ఆనందించు. 

“అయ్యా ! పట్టఫుచేఏవ్ వచ్చు:మన 
త లు క 

అనగానే రాజు కుప్పట మెగసెన 

కుప్పతించు రా "దే. యు (కె. 1. కురెయు. 

2. (గుడ నుజణుము. 
మ్ 

గూ. కుప్పళలించు. కప్పటించు. 

కుప్పుతిలు : | దే. అ. (కి. కుప్పుదిల్లు, 

కుప్ఫ్పుతిలంబడుః |. బోర్ల బొక్క_లుగాపడు 

కుపష్పసగూరు : చే. అ. (క్రి: గుంపుగూడు. 

కుప్పనూర్ను : చే. న. కి. థాన్య్యాదులను గడినుంచి 

పన్చలుగామి: | వేర్పజణచు. 

కుత ఎగొను: 

కుప్పలుకు : ( దే. అ. కి. అతిశయించు. 

కుష్పపడు : 

కుప్పవడు : చ అ కి వాసవద 

కుష్పలువడుః:( - = ఆ ఆ mow 

కువ్ప వేయి ౩ చే. న. (క్రి. కోసినమైరు మేటగా వేయు, 

కుసప్పంచు : డే. అ. |కి. 1. ఎగుకుటకు (పయత్నించు, 

2. దూకుటకు యత్నించు. 

కి, ఎగురు. 
4. ఉసితీసికొను 

కుప్పిగంతుగొను: చే. అ. కి. చిన్న గంతు వేయు. 
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(GC 

కుస్ప[తొయు : చే. అ. (కి. కుప్పల చెడుగుడినో. కుప్పు ముట్టు 
కొనుటకై పుకు, 

కుమారియు : చ్. అ.. కి. 1. దుఃఖపకు. 

౨. అనూయపడు. 
Oo దుకఖ పెటు. మె 

- కంఠబెలమున వికారము ను. 
వావీ 

= (కి. 1. దుఃఖపడు. 

ర్తి నిప్ఫుముంట బుయటపడకుండ లోప 

లనే రగులు. 

కుమ్మరు_చేము: చే. న. డీ. (నీచార్గమున) (పోత్సహించు. 
కుమ్మరించు | 

క్ గ బ్ర 

6 GC: 

Coe 

చే. న. (కి. ఒలికించు. 

కంమ్మరిలు : | 
కుమ్మ లించు; న. (క్. (కున్నురించు. 

రునమ్నుత్రు , . న శ 1 చే. అ. కి. నంచరించు. 
ర్రుబ్ఫ్యురుః 

కుమ్ము : దే న. శ్ర. 1. గొడ్లు కుమ్ము. 
౨. వడు (కుమ్ము. 

కుమ్ముకాచు చే. అ. [కిం కుమ్ములాడు. 

కుమ్ముదుమ్మగు: దే. అ. (కి. విగోధపడు. 
క్వ మ్ము పెట్టు 3 డే. న. (కె. కుమ్ములొంబెట్టు. 

కుముు లాడు ర ర్ర దే. అ. (క్రి. పోరాడు, 

కుమ్ము లోపెట్టు ; చే. న (కి. "వీడి బూడిదలో బెట్టు. 

కుమ్ముపెయి ౩: చే. న. (కి. సాశుచేయు, 



కు మ్మెైలుపోవు . 

కుయిపోవు ; చే. అ 
కుయ్యాడు వ) 

కుయ్యిడు 2]! చే. న 
కాయిడు : ! 

కుయిముటు: | 

న 

అ. 

ం అభి, 

, అ, 

న, 

కుటుకులు గొను ; లేస్, అ. 
కంటుచలు _దొక్కు న్ స. అ 

న 

కుటుచ సేయు ; చ్ 
~* # జరు ; జే. న. అ 

ఏలువడు : 
జ్ 
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డే, అ. [కి 1 గంట్లుపడు. 

2. అఆవుళ్ళుపడు. 

= (కి? 1. మొజపెటు. 
oe) 

9 విలుచు, 

ం (కేం మొోజి వినరు, 

. (కి కురిపించు. 

. (క్రి. కురిపించు, సమృద్దిగా జనింపంజేయు. 
(కి. వర్ష చు, వాత్సేల ల్యమును _బనాదిం:చు. 
(క్, త్వరపడు. 

కలుసు, కలిపించు. 

fae 

ఈ (పోనగు, 

ఆ (వోవులగు.. 

అ. (కి. 1. న _రించు, 

లం మిక్కిలి చలించూ. 

స్, నిందించు. 
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కులకులలాడు ; జే. అ, (కి. (పురుగులు మెదలు. 

కులదీపకుండగు : నం. అ. (కి. నంశమును (పకాశళింపంజేయు. 

కులముచెడు : సనం. న. కి. జాతి భస్టమగు. 

కులముద్దరించు * నం. అ, కి. వంశము నుద్ధరించు, 

కులమునిలుపు : మి. అ. (క్రి. వంశము నిలంబెట్టు. భార. ఆది. 5 ఆ. 

కులికించు : దె. న. కి. కులుకునట్లు చేయు. 

లంచ. రు. 

కురిరుగొను : కి. చల్లనగు. 

కంలుకు : (కి. 1. మిళితముసేయు: 

“నాజ్జంగి పూనీరు కులికి మేదించిని” 

కాశీ. శ ఆ. 

9. పూయు. 

ఏ. దట్టముగా లోనికి జొనుపు, కాశీ. 
4. వెదజలు. 

5. (పకటించు. 
6. పోయు. 

7. వేయు. 

ర. కదలించు. 

9, పూయు. 

10. రంగరించు. * 

11. తాకించు. 

రూ. కులు... 

అ. కి. 1, శృంగారముగా. గదలు, 

౨. కదలు. 

ఏ. మురియు. 

శీ. [పకటమగు, 

రీ. అల్బ సంతోషము పొందు. 
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కులుకరించు ; జ 
కలకరించు . . ఉట, (కి. సోనలువాణు. 

ముళ్ళగించు : చే. న. (కిం 1. ఘామిత్రవ్యి మై సె కిందీయు, 
2. పాటు వ న'హోరము బయటా పెట్టు 

యటు నిటు మటిని టీ పళ్ళు 3 జీ డివో (౧ 
చో ర : * మి కి. 1. చె వ్రు. 
కుళ్ళు : 2. కములు. రూ, కుల్లు. 

టం, అసూయ్రపద్షు, 
కుళ్ళుకొను; దె అ కి. 1. పాడై పోవు. 
హొలి కొను | 2. దుఃఖపడు. 

ఏ. కపటము నవలంబించు. నముషృపోవు : దే. అ. శ. అసూయపడు. 
కువలువడు : బే. అ. (కి. కుప్పకూలు., 
కువాళించు ; దే. న, శి. వశీకరించుొను. 
కుసించు ; చే. అ. (కి. కృశించు. 
కుసివించు ; దే. అ. కీ. అతృ విశే దుఃఖపడు. కుసుమంబారు. : చే. అ. శ కునుంభ్ల నర్థము నాపాదించు. కుసుమ వెట్టు ఏ చే. అ. క. కుసుంభ వర్త ము నావాదించు. కునుమించు : నం. అ. డీ. శ్రమించు 
కునురుకొను : చే. న. (కి. ఉపేతనహి 
కనులు వ దే, 7 అ. (కి. 1. అత ప్పి అ ఖేదప శు. 
కుసిలించు, ల. మవో వ్యాకులతనాందు. నర, IG కు_స్తరించు : బే. = |కి. l. బుజ్జగించు. 2. లాలించు. 

ఏళ్ళు ; | చే. అ. 8 1. చెడిపోవు. 
గ | ఏ. లోన ఈసున దుకిజఖాంచు 

లే. అసూయపడు, 



క్రూ 

ద, న. కి. చీవాట్లు బట్టు 

రూ. శీకలు చేయు. 

కరా(కరించు : 

కరా(కలిడు : 

కరాకలు వేయు; 

కరాక వేయు; 
కూ6(కవెటు అ ను (కిం అరం యు. 

కూయ్ ; దే. అ. (క్రి. రూ. [కుంకు, అ స్తమించు. 
పిరారుండు : 
భూకుడుండు: దే. అ. కి. కూర్పు౦డు. ((గావ్యారూపము) 

కూకులువత్తు లగు: చే. ఆ, (కి. మిక్కిలి కలవర ముందు. 

కూచికావించు; డే. న. శ. దండెత్తు. 

కూచి సే (నె. జి) మొనవాడిచేయు (రాసీ) 
తోచీలగు : చే. న. శ్రి. యుద్దమునకు సిద్ధపడు(డని హెచ్చరిక 

కూచీపేయు : చే. న, శ. దండెత్తు. 

కూటపడు : దే. అ. (క్రి. జతగలియు. 

కూట(బడయి ౩: చే. న. శ్రీ. పొందు. కు. నం. 6 ఆ. 

పరాటువలుగ్ొను . చే. అ. (కి. గుమికూడు. 

కూడ్ర(దీసికొను : జే. న. (క్రి. 1. నలుగురిని వశపజచుకొను. 
2. కాలు చెయ్యి కూడందీపికొొను. 

రాడ (బడు వె 

రాడ (రూజు: | 

రాడ(బలుకుకొను: చే. అ. (కి. కలిసి యాలోచించు. 

రాడంబెట్టు : జే, న. (క్ర. 1. కూడదటీసికొను. 

2. కరాడ(దెచ్చికొను. 

త. నిలువంచేయు. 

దే అ. IE కలయంయంబదు. 



కూడలెటు 804 లు 

కూడంబెట్టు అ E 1. కూడయుడు. 

౨. కకూడయూబు. 

కిరాడముటు : చే, న E 1. కూడయటుకోొను. ల 
లు 

2. వెనుదనులు. 

4. వేరికొను. 
5. కూడ(దిసికొను. 

కూ క మెట్టు : చే. అ. |కి. అనుకూలము వాయించు. 
అ 

కిరాడు 2. సంఘీభవించు 
కూడుకవచ్చు: 3 నమర్థమగు 

4 నాధ్యమగు 

రీ. నంబంధించు 

న. (కి. చేరు, 
కూడిమాడు ; చే. అ, (కి. 1. కలసిమెలసి వర్తించు 

2 కరాడినచ్చు 
కూడియుండు : చే. అ, (కి. కలసీయుండు 
కూడివచ్చు చే. న. (కి 1. నంభోగించు 

అం [కై 1. తగు. 

2. కలసివచ్చు. 

కూంతపెటు ; దే. న. కి. వా ర్తనంపు. 
కూ(తలిడు ; దే, అ. (కీ. కూయు, 

అన్య. చే. అ. శ. (కూళ్తు + ఆడ్చునాట్యము సేయ 
(తంజావురాన్న డాననుహో నాటక ము) 

కూ పీతీయు : అన్య. డే, అ. (కి. ఆరాతీయు, 



305 కూరుకొొను 

కూ పెట్టు, కరూయిడు:ః బే, అ. కీ 1. మొటుపెటు. 
A) 

2. అటచు. 

స (డీ శన ణగా నిలుచు. స్తుత్యా దులు శ్ర ౧ జాల ౧ రగా వేయు. 
కొొయిపోవు ఎ చ.అ. (కి. వార్తవెంట వెస, 
కిరాయు : "బే. అ, (క. ఓ. అజుచు. 

2 ఆకోశించు. 

ఏ. మాటాడు. (నిందార్థములో) 

4. తిటు. 
. A) 

ర్. పిలుచు. 
కూరాకుసేయు : చే, న. కీ చంపు, సారంగ. 1 ఆ, 
పితు ; "దే. అ, (కం 1. కలుగు. 

౨. మునుగు. 

3. (కుంగు. 

4 సదించు. 

అ. (కీ. 1. పాందు. (కుక్కు) 

2౨. మూతి సన్న మైన స్మోతల వండి 

నింపు, 

ల, అన్న ముబాగుగ ఎక్కిచు, 

(నిందార్థమున 

శ. చోచ్చు. 

కీరాటుకిడుః 

కారుకు | చే, అ. (కీ నిదించు. 
రూర్క్కు 

కూరుకొను చే, అ. (క్రి, 1. కలుగు 



నంఘటించు. 

మెతిచేం గలుప్పు. 

* అంటించు. 

ం (వింటు నంధించు. 

* అలంకారముగాసెటు, 
ey 

నిలువచేయు. 

ర 

. రచించు, 

| (నస్తా/దులు) కోటు. 
CC వావి 

a) 

అ. (క. 1. ఇష్టుండగు. 

వ (పియపడు. 

స్, కూడికగావించు. 
కరూర్చించు ‘ జే. న. (కిం (మార్చు ధా, (మే 

_వేమి౦చునట్టు చేయు. కు. నం. 6 ఆ. 

మ గలి. గ 

© ౨౦ -7 లాలా 1 

కూర్చుండంబడు: 
కూరుచుండు . 
కూర్చుండు ; 

కూరుచుకొన్సు : 

డే. అ, (కి. 1. ఆనీనుంగు. 

2. ఒకచో నిల్క_డగనుండు. 

లగా, న. (కిం తన పఠశీమువానినిగాని, డబ్బునుగాని .. ... సొమ్మగినిగాని చేకరించు. కూర్చి_డు ; దే. అ. కి. న్నిదించు. 
కూర్కు : దే. అ. (కి. న్నిదించు. 

రోగముతో త్రీసికా (కేల మూర్కొాను, కూర్చు; చే. న. శీ. గుచ్చాను, 
కార్పనపడు : దే. అ. (కి. గుమిగూడు. 
కూర్చించు ; చే. న. (కః సంధాన పెబ్బు. 
కూల(బడు 3 చ. అ (కి సిన్సహాయుండె కూర్పుండు. 
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* చంపు. 

ఎట్లో అనంతృ విగ పూర్రిచేయు, 

. కూల్సుు. 

డుల్ఫు. 

రాలు. 

- చచ్చు. 
. పడిపోవు. 
- అధోగతినొందు. 

చంపు, పడగొట్టు 9 

అధోగతి నొందించు. 

దే. అ, (క. 1. కూలబడు. 

2. వాడియగు, (కూచియగు,) 2. బి. 



కృ 
కృత్త తముచేయు ; సం. న. (కిం శేదించు. 

కృతకృత్యు(డగు: నం. న, కి కార్యము నల వేర్నినవా డం. 

కృతవడు ఏ] నం. సం (కి. 1. కడచుం . 
కృతవణళు: ( _ వ గతించు. సాంజోే. 1 ఆ. 

లె. మరణించు, వేఆఅుగు. 
కృతలకీణుడగు; నం. అ. కి గుణములచే, _బసిద్ధుండంసు. 

విజ. వి. 1 ఈ 

కృవగోరు : లం. గై దయనర్థించచు. దళ. 9 ఆ. 

2 దప. ఆయు. 5 ఆ, 

కృసటోచు : నం. స. శ్రి. దయతోరక్షించు. 
కృపయుట్టిపడు: నం, అ, (క్రిం కృపగలుగు. 

కృపావను(డగుః: నం. అ, [క దయగలవాడంస. 
కృపాసమెతుండగు: నం. న. (కీ దయగలవాడలాసంు. తశ. 3 ఆ, కృశించు : సం. అ. [క్రి 1. చిక్కు. 
కృశియించు; | 2. సన్న గిల్లు. ఊఉ. ఈ, 1 ఆ, 

కి. శణెంచు. ఉ. -రా. క ఆ, 
కృష్ణైర్పణమగు: నం. అ. కి. తనదికాకురడం బోవు. 
కృషిచేయు ; సం, అ. (క్రీ 1. శ్రమించు. 

2. సెద్యము సేయు. 



ర్ర 
“ల 

క పమగు : సం. అ. కి. సంగహముగు. 
గగ బి 

క ప్రిచేయు :  నంనసన [కి నషగహించు. భార. ఆది. ర 

క ప్రకరించు ; నం. న. క. నం గహాముగ (వాయు. 

కంపాతు ) 

కం పెక్కు. దే, అ. శీ. ఎజ్జనన, 

'క్రంపుగడలు : 

"క3కరించు : చే. అ. (కి. పెనంగలాడు. 

"రైక ఎంచు: | (గి ) మటి బి నగణమ్ము. 

కెకు కెక్కు.మను : చే. న. కి, 1. పరివాసించు' 
కక్కు_రు కెక్కు_దుమను: 2, పరిపశనముగేకలు వే 

"రెడగూడు : జ్. న. క్రీ. 1. కూడనుండు. 

౨. రమించు. 

"కెడప్ప చే. న. శ్ర. 1. పడగొట్టు. 

2. (తోయు, 

వీ. కరాల్స్యు. 

4. వొంగొట్టు. 

"కెడంబాయి : డే, న. క్రి, విడిచిపె 
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కెడమాలు : దే, అ. (క్రీ. విడిపడు. 

కెడయాడు : చే. అ. కి. నడయాడు. 

కెడయు ; దే. అ, శ. 1. పడు. 

2 కాలు 

కెరగొట్టు : చే. అ. కి. కిలకిల పలుకు. (ఆం ధభాపార్ల వము) 

కెరటములు వై చు: దే. అ. కి. ఉత్చా? సావి యమును న్య కపణచు. 

-ఆ నళ యంతయు భాన నవంతిగా 

కెరటములు వై చుచుండెను. 

కరలించు : చే. స. (కి, 1. కవ్వించు. 

వ. ఉద్దీపింపః జేయు. 

కెరలిపడు : డే. అ. శ. l. _తుళ్ళిపడు. 

2, ఉప్పాంగు. 

కెరలియాడు : చే. అ. క. ఉప్పాంగు. 

కెరలు : 1! చే. అ. శ్రీ 

కెరలుకొను, కెరలుచు; | 1. అతిశయించు. 
కెరలుపొడుచు, కెరలెతు; | 9. నోపపడు 
కెరల్సు, కెర్లు : ల 1. తే తరపడు 

ని, ఎంవి 

కెళ్టుకొను : | 4. ఎగురు. 

కెరికొను : | 5, తిరుగు. వాం.విం. 
Ce J 
కెరలుచు : చే. స క్రీ. 1. ఎగయంజేయు 

కరలించు ; లి వ్యాపింప(జేయు. 

కిరల(జేయు;: ౩ ఉతా "త్చాహాసె పెట్టు. 

4. తమనుకి ౦పంజేయు. 

స్ కోవింప6: చేయు. 

కెరలువొడుచు చే. అ. కి. విజృంభించు. 
కెలకనించు ; చే. అ, కి" కోళ్ళు ముక్కుతో శెనకు. 

"కెలకు : దే. అ. న. కి, కుళ్ళగించు. రూ. గెలకు. 



'రెలయు : 

కెలనంబు సేయు : 

కెలుకు ౩ 

ద, 

గా 

ద్, 

దే. 
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311 కెళ్ళుకొను 

ట్ర (కః 1. ఉత్పహిం౦చు. 

2 గర్వించు. 

అ. కి. పనిచేయు. 

న. కి. వస్తుస్థితి చెడకుండ నటునిటు తిరుగ 
వేయు, పొనుగువడియున్న వ్యాపార 
మును బయట పెట్టు. 

స. క్తి, పెళ్ళగించు. ఇ 

_ అ (క్ వూరొసగము పెట్టు. 
వం 

న. క. (కిందిది మై కిజేయు. 

. (కి. తిను. 

- కీ. నోటవై చుకొను. 
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జే. అ. (క. 1. జరారా కణం పలుకు. 

2 ఉత్వాహాము చెబుపు. 

నె. కేంింతలుక్రొటు _ 
హ్. 

1. (యుద్దమునుండ్ తొలలనసు. 
2. ఆపనరొలు. 

న ఆనాదరము-సేలయు. 
. తొెలలొంచు. 

. నరకుషవొనకుం డం 
స్, విజృరభించు 

(స్వార్థ) శేడించూకొను 
చే, అ. [క కేడిగింజపకు, (ఛాన్యముతో న్ 
_్ నిస్సారమైన ౧౦౫ కలియు 

“టు (కి. చచ్చు 

రే pa 
ర 4 చి 



కేరడములాడు : చే, న. శ్రీ. పరిహసించు 
కెరడించు డే, న శ్రీ. పరివాసించు 
కెదించు దే. అ, డీ. నవ్వు. 

కేరు : చే. అ. (కి. 1. తిరన్కరించు 
బి ఉత్చహీిం౦చు. 

ఏ. పరిహాసించు 

4. ఉలానముతోంబల్కు_. 

ర్. చెలశేగు. 

నం శి. 1. ఎగతాళిచేయు. 

2. నిందించు, 

ఏ. లాఘవపజచు. 
4. కోడి _గుడ్డుపెట్టుటకుముం౦దు 

"కరుకొను; గ 
"కీరకొను : డే. అ. (క్, (న్వార్గ) అతిశయించు. 

షో |క ఆఅ, కి, ఉల్సహించు.. 

'కేలుచూప్పు చే. న. (కం న్తైశించు. 

'కేలుమొగుచు:ె 
| 

Die . ) దే. న, (క్రి. నమస్కరించు. 

కేత్మోడ్సు .) 

కేలువట్టు : చే. న. (కి. పెండి యాడు, 

కేలువిడుచు ; చే. న. కి. ఆజ్ఞాపించు. 
కేలుసాచు : చే, న. (క్రి. 1. అడిగికొను. 

చి, బిచ్చమెక్తు. 
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- నమస్కరించు. 

నహోయపడు. 

- నశింపంజేయు. 

ం అ, కిం 1. గంతులు వేయు, 

2. ఉలుకు. 

3 
ఓ 

[కిం సమకూడు. 

కీ | 

అంగీకరించు, 

పొందు. 

= ధరించు. 

స్వీకరించు. 

(గహి౦చు. 

పెండి యాడ్తు, గా 
ఎంచు. 

న ధ్యానించు, 

+ పాటించు. 

. నరకునొాను, 
. ఆకమించు, 

13. పూను, 

* అనుభవించు 

* తిను. 

. పటు, 
A) 

* అనుసరించు, 

క 00౫వ లా జై వం కరి గా 
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ఖా [అ బా “రారా ఇ 

* ఆధారముగలోను, 

పూను. 2. కలుగ 
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మోలైగట్రు ; చే. అ. (కి. కవీయిచు సః 

చె. అ. క్రి. సూలివోవు. (తెలం) 

[oJ (oJ (ol 

వః EN 8 

= న. ; క. శెపొన.ం చేయు 
షె | 

fo) a A 
Es గ్ర [1 ఈ రే +, 

లలో 

) చే. స. కి. 1. నముక్కరించు. 
| 2. చేయిచాచి యాదించు. 

అ, [కిం తనంతటందాను వోంయబడు. 

కెజాచెయు : చే. న. (క. గుజ్జము  నోటిక శైముసకుం దగుల్ను 
పగ్గమును బిగించు. 

5 బజాణు దే. అ, (కి. ఓజిగు. రూ. కయిడాబు. భాను. స ఆ. 

"5 చండగొన క 7 
QO Od ea డె దండవటు క చే. న, కి. చేయూతనొౌనగు 
యా లబ J 

కెపడు : 
యా చే అ కయిపడు. | . అ. కి. స్వాధీనపడు. 

కె పుమిగులు: 
షై = | బే. అ. (కే. మ తెక్కు. 
ర కా 0. : యం 
యై ర్ 

,కిదిజారుక ట్టు చే. న. జ. అంగడియ౦దు సుంక ముకబ్బు. | తెలం) 

౩ మోడుచు వ) దే. న. కి. 1. చేయూదికొను 

చై లాగ్గువళ అ PAR నమస్క_రించు. 
QQ 

అ. డి. (వాలిపోన్సు 

౩లాగొసంగు దే. స. కి. చేదండనిచ్చు. క. వ. రా. అయోన్య. 

౨లొటములు బట్టు : 

కైవసమగు : చే. అ. శ. పూర్తిగ లోంబడు. 

la. న కి. జగడములు కల్పించు, 

౩ వారించు : చే. స కీ. పొగడు, కె వారములు సేయు. 
ఈక యా 
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దొ లో ౨|| _అ, శ. 1. అలయు. 

2, చేయివాల్సు 

లె, యూుద్ధకృత్య ములు విరమి౦-చు, యి 
కు. నం. 11 కే వెళ్కు : చే, అ, (కి. మల్రిలు. రూ. కై పెక్కు. 

E (బౌలు దే అ. (కి. l. చేతినుండిజాబు. 
అనా 

౨. ఒజగ, ల 

ఏ. పతులు మొ॥ (క్రిందికి దిగు, 
4 పడు. 

నై (వాలుచు ఏ చే. న, డీ. వేథాలంజేయు. భూ. కై వాల్ఫు. కిసడలు ; దే. అ. క. 1. ఒఓజగు. ఇనా 

. 
2. వంగు. 

ఏ. చేజూడు. 
3 సయు చే. న. (కి. అలంకరించు. QQ 

కొంకరవోవు ; 
కొంకరలుపోవు: ta. య. ఆ త్యాదులచే (వెళ్ళు వంకరయగు. 
కొంక్ర 

కొంకరవంకరలుపోవు; 
దే. అ. (కి. కొంకరలువోను. 

కొంకు ; దే. అ, (క. 1. నంశయించు. 

2. వెనుదియు. 
3 = జుంరు. 

He ౭9 

9 
ర ర్స్ 



57) 317 కొం చెపజచ 
కొంకు(లు) వోవు: బే. అ. కీ. ఫొంకరవోవు. 
కొంగునమః డి వేసికొను: జే. అ, కి. అదుపాజ్ఞ ల లో పెట్టు, 

“ఆమె తన భ_ర్థను కొంగున 
ముడి వేసుకొన్న ది? కొంగుపటు 

as దే. న, (కీ. శ్రీని బలనంతముచేయు. కొంగులాగ్ప్న 

వొంగువజచు జే దె. న. (కి. 1. సిదమగు. 

2, నంభోగ మిచ్చు. కొంగుబంగారమ్రుగ్స: చే. అ. (కి. 1. స్వాథెనమగు. 
2. అత్యంత పయోగశకారి యగు. కొంగుమా్యయిైి : జే, అ. (క్. వెలుపల చేరు. 5 ౦గుముడి వేయు: చే, అ. క. నిశ్చయించు. 

కొొంగొంగురను : చే. అ. (శ. కొంగలు ధ్యనిచేయు. 3౦గొడ్డు; _ చే. అ. క్రి. కొంగుపజన్చి. 
కొంగోడు(ప)వడు ఏ దే. అ. (క్రి. 1. ఒజగు. 2. ఒడినిలు 
కొంగోడువోవు : దే. అ. (క ఒరగిన కోడ్లు కలదగస కొంచ(చ్చెదనముసేయు : చే న, (క. తక్కువపజుచు, శే.చ. 4 ఆ. కొొంచించు : జే. అ. [కి lL. తగు, 2. నంశయించు 
కొంచు , దే అ. శ. 1. నంకోచించు 

2. భయపడు. 

క'ంచెవడు : చే. అ. క్రి. 1. న్య్యూనమగు, 
2. వెలితిపడు. 

కొంచెవజచు “1 బే. న. (కి. 1. అవమానించు 
గ ౨, చెటచు J : 8. తక్కు_వచేయు 
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కొందెవబాటు : చే అ, శీ. కొంచెచుస 
బా . వు వొంజు ; దె. అ. కి, (వ్యకి ₹కారక్టము లో నే) కాం-చు, య 

-కొొంజక. 

న, డీ. గొప్ప సేయు. 

కొండతాకు ; దే. అ. (కి. గే అభెకనంతోేవమయును హౌోొం.ను. 

౦డవటు ; చే. అ. కి, అ ఆలిని Met S 
టొ (1 ౦డలలోనికి పాఆకివోవ్రు 

ండయెమ్మ: దే. అ. క. 1. మిన్న ౦దు, 
ఎ "అడెక్కు 4; ౨. దీపమూూము. 

3. నంజోవవక్షు 

4. గర్భముచే పణ ఈాగియం . 
ర్ ఉన్న తస్లిత్రిక్ర నడు . థి 2) 6. మహర 

వొండాడు ; చే. న (కి. wma 
a 

స్తు . 
కండాటమాడు ; చేశ, క. 1. జగడమాడు_ 

2. కోరు. 

లే దుమ్ము రేగం జేయు. 

(౪౦ ధఫాపాక్షనమూ) ౨| శే నం 
నాయ 

5 - * బే. అ, కి. న్యన? యమువేయ్సు 
ర డవెయు వ చీ. న, 8 ప గా 

(| న. కి. దున్ను నపుడు భాలువ్రులు? 

ద (మె. §r "ందలపణ-ు, 
క్ర లవ ల పెక 

ర 



319 క్ొటు 
లు 

కొంవలించు ; జ (| 
కొందలమందు: అ. (క. కలప. 

కొందు ; చే. న. కీ. పొడుచు. ఉ. రా. 7 ఆ, కొంపగూలు : చే. అ. శ్రీ. 1. ఇంటిన్యనహోరము చెను. 
2. ఇల్లు కూలిపోవు. 

కొంవతీయు ; చే, ౫. శ్ర. నాశముచేయు. 
కొంపపోవు : జీ. అ. డీ. నాశనమొందు, ఆపద ఛుటిలు. 

గం కొంపమునుగు : జే. అ (క. నాశమునొందు, ఆపదఘుటిలు. 
na) క ౦పలార్సు వ చే. అ. [క నాశముచేయు, జితులమా జీయనగు. 

కొంపోవు ; దే. న. డీ. తీసికొనిపోవు, 
కొొక)_రించు చే. న. (కి. నెక్కి_రించు 

రూ. కొకి,_రించు, కొప్పురించు. 
కొటుకులాడు ; చే. అ. కి. గుండెపొట్టుకొను. 
కొాటవచ్చినటుండు: చే. అ. శ. 1. విషయము దృగోచరమగు. (on) am) 

౧ కొట్టవచ్చుచుండు ; 2. కంటికి నదరుగా కన్పడు 
ఆదా. కనులందు కొట్టవచ్చుచుండెను. 

కొట్టాడు : దల (కిం l. జగడమాడు; 

ఏ. కదలు 

ల, కాధపడు. 
కొట్టించు | అ. (కి. మాటలు, పాటలు, పద్యములు కొటిపోంయయు అధికముగ జెప్పు. 
కొట్టి వేయి వ. చే. స. (క. రద్దుచేయు. 
కొట్టు చే. న శ. 1. దోచుకొను 



కటు 
320 లు 

కొట్టు 
5. కొొటీకి చేయు. 
6. ఛేదించు. 

ల 

య (క్. 1. తగులు, 

2. తాకు, 

స్, ఎక్కు_నగ౫లు ం 
౧ కొట్టుక లాడు; చేల, (కి. బాధలో నుండు. 

ణౌొటు వ క డు: చే. అ, 5. 1. చలించు. ౨, తేన్ను కొను, శ 

ప 

లయ 
ణా. ట్టుకు దాఅదిను దేలు, శీ. 1. పెశెడీవారి కివములేక పోయినను ౬ (oe) 

ఏదో విధము? బొట్ల నింప్రుకొొ ను, 

విట్టుకొను చే. అ, (క. 1. నంచలించు. తోట్టుమిట్టాడు: 2, ఆందోళించు 
ఏ. శేముపడి పనిచేయు 
4. వాధపక్షు, 

ర్, (వాగాదులు బహార్షమించుటకు, 
"లేదా, స్తేసితేపడుటకు ముందు కలత 
నొందు, "లేక నంకటపవక్సు వ బుకేనివచ్చు “దే అ. క 1 (వవాహమునం బడి నచ్చు. 
వేరగాం గొనినచ్చు. కెట్టువడు(వడు) చే. అ. కి. తౌడిత మగు, 

కొటుమీబ్రాడ్లు వ చే. అ (5. అతిశయించు వంచి క్ 
లి ఒడ 

ఎ ట్టుమి బ్రొవడు డే మ) (కీ. (తుళ్ళిపడు 
కొభాడు ? చే ను [కి 1. పోకు. 
కొట్టులాడు; 

2. కలహొంచు 

; దేల. (కి. మెరుకోయుటకు అనసనరముూ 
లేకుండ ఫలించకపో వు 



సరి] కొ దవే, 

కొడికట్టు ; చే. అ. కి. 1. దీపము కాంతిహీన మగు, 

వై నతికాలి చివర బ్ కొగుగా ఏర్పడు 

3, తిపనాళ్ళలో ధ ధ్వజారోవాణముచేం 

( ల 
న. E నిందించు 

బులు గట్టు 2 దె. అ. (కీ. 1. పాపము గట్టికొను. 

2 నిందలువై చు, 

కొడివడు : చే. అ. (కి. 1. చలించు. 

9. వడు. 

కొణుగు : చే. అ. [కి గొణుగు 

కొడుగురువోవు :) జే. అ. |క్రి. కొంకరనోవు. 
వాయిగురువ్ వు . 

ణుజెకుు. : బే. అ. (కి. బుడ్డపుంజులుపట్టు. (పశువులకు) 

తుకు : దే, అ, (క. 1. జంకు. 

కుక | 2. తక్కు_నగు. 
ఏ, సీళ్ళునమలు. 

కొత్త పడు ; చే. అ. కి. బట్ట మొ! చిల్లులునడు 

కొదగొను : బే. అ. క. విశ్వాసము నొందు, 

కొదదీరు : చే అ. (కి, లోపముపోవు. 

కొదరించు చే. స, (క్రి. 1. కుదించు. 

కొదలించు :} ల తగ్గించు, 

కొదరు : చే. అ. [కి. అతిశయించు. 

కొనలు : చే. అ. కి. తక్కువగు, 

కొదలుపడు, కొదల్పుడు : } 

కొదలువడు. కొదల్వడు చే. అ. క్రి. తక్కు_వగు. 

కొదవడు, కొదవపడు : | 

కొదవచేయిు : జే. న. (కి. తక్కువవేయు. 



ఫో బదలుపటు నిల్పి 

కొవలపెటు : చే. న. (క్. తక్కు వచేలయు.. చు 

కొదవవజచు:; ॥ 
చె. న. (కి, తకు; నచేయ్యు.. కొదవచెయు | న్ రా 

కొొదిపడు ; దె. అ. [కి కొంశచెవణు. 
జ ద్పజచు వ చే. న కి, తక్కువచేంయయు. 
వ ఏమీటు : చే. అ. (న్ం సమృద్ధమగు. 
కొదుకు : దే. అ. క. భయపడు. 

కొదుకుడువడు: (శ. అ. డే. భయపడకు, 
కాదుగురపోవు : చే అ. (క్రి. ముడిపక్సు 
వ్"దుప్పు ; డే, అ. కీ. 1. మింగక నమా. 

2. ఊౌరించు, 
కోనకొను : చే. అ. “శి. 1. స్థిరపడు, 

ప్త మొదలు సెట్టు. 
కొనమునిగించు; జీ. న, కీ. పూ రగ ముంచు. 
కొనమునుగు : చే. ఆ. డీ. పూరి మునుగు. 

కొనలిడు : 
థాం 

కొనలునినుడు; - డే, అ. (క్రీ, 1. వరిలు 
pr కొనరొత్రు :{ 2. అజతెశయించప అజాయ 

కొనయవాఖు] 
కొనరుసా షా 

ళా గు దే. న. కీ. 1. నృద్ధివాందు.. జగ వు 
చం మై ౧ 2, నరిమీ 5 *నలొోత్ర్రు 

ధియా 
కొననాగ్పు ద 

వన నాగిం? ; చే. న, కీ. చాలించు, నెజ మేరు. క్రొ 



ఫొనసాగు ; దే, గ్ 

కొన తెచు., : 
శమయ షి న ఇ 

ఏ అబం౦చు: 

RE పెట్టు న్ 

వో: 

(5 

“కే. 

é 

393 కొను 

- డి. 1. చెలం, 

ష్. 2. సనెజు వేను. 

క్, తీసికొనివచ్చు., 
A 

కొ నం చేయి. 

ం పిలిచి ము మ్బ, 

Ann నర 

. (కి. తీపిళొనివోవు. 

. (కై. 1. (పశంసించు 

2. గౌరవించు. 

స కొలుచు. 

. డీ. 1. తీసి సకొసివచ్చు, 

ఏలిచి"ఖె లచ్చు, 

(గ్రహించు. 

. తీసిక్రొనిపోన్ర. 
3 (ధనాదులు (పత్మిగహించు, 
4. భోగెను, 

స్ వేయు. 

6, పాంబు. 

T. లక్యుముగాలకేయు 

ని. ఆభారము గా౭జేయు. 

ర స్వాభినమువేసిఫొను. 
(ఇది ధాతువులకు స్వార్థమున 
అను పయు కృముగును. న 

10. పొందు. (పెక్కు. వోట్ల న్యు 
ముల ) కన్నుపయు క్ష కమె . ఈ అర్థ 
ముతో శేబ్బపల్ల లవ క్రియగా చేర్చేకు. 

చున్నది. y 

ఉదా:- కెవులు గౌను, మకఠులు గొను 



కొను 

దే. అ, 

324 

Hl, 

12. 

18. 

14. 

15, 

16, 

(ne 

(కిం 

17, 
18. 
19. 
20. 
91. 
29, 
22. 
లి. 
లిక్, 
26. 

అనునరించ్యూ 

నరకుసేయు. 

ఆకమించు. 

కిల 

పూను. 

ఎంచ. 

తెచ్చుకోను. 

శేరి జ పెట్టుకొ ను. 

చేరనిచ్చు” 
నృ తాదులను (పయోగించ 
తిను. 

ఏలుచు. 

(తాగు. 

నజకు. 

(వేయు. 

27. నాటు 

చని HD గా 

ఎరా లా 

* నెలకొొను, 

ఉండు... 

చెలు:. 
వో 

పనికివచ్చు. ల 

సాగు 
ul 

= అపిశేయించు,. 

. వ్యావించు. 

ఆగు, 

* వర్పడు. 

వెలకు ౫కొను, 
San 
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కు 

కొప్పరించు : చే. అ. క్రి. 1. అకిశయించు. 

2. వెక్కి_రించు., 

లె. విజృంభించు 

4. కోపాదులచే రోమాంచము కలదగు 

వ్ పం దెగిలించు. 

1. నిండుగాపోయు. 

2 . వెక్కి.రించు 

కొప్పించు : చే. అ. కి. కొప్పరించు. హాంన నిం. శుక. 1 ఆ, 

కొమరారు 

కొపమరొప్టు | 3 
కొవురొందు : అ కె, అందగించు. 

కొమరుమిగులుః 

మృ(మ్ములుచూపు: చే.అ.కి. 1. కొమ్మలు వేయు. 

2. పొడునవచ్చు. 

ఏ. అలవ్యముచూవు. కు,నం,5అ. 

5 మ్మళలుపోవు ఏ దే. అ. (క్. అకిశయిల్లు. నిర్వ. రా. 8 ఆ, 

కొమ్ములువచ్చు: డే. అ. కి ఆధిక్యముపొందు. 

-ఆయ నేమి కొమ్ములు వచ్చిననా? 

కొయ్యగొట్టు : చే. అ. కి. కోసినదంట్లు కాలికిగొట్టి గాయమగు. 

కొయ్యబారు ఏ; చే. అ. కి. 1. మొద్దువారు. 

2, చేష్టలుదక్కు.. 

కొయ్యలుమెపు : జే, న, శ్రీ. నరికోసీన తర్వాత చిగిరించు వరినిమేవు. 
(నాము దినిపించు 

కర్చు. : డే. న, (శి. దంశించు. 

కొబికాసువెట్టు : చే. న. కి. 1. మండించు. 

౨. వేధించు. 

రి, ఉద్వెగపజుచు. 
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అచకు. లాడు: చే. అ. కి. చిన్న చిన్న ముక్క_లుశేయు. 

అ, కొజ(త నుబు స ౩ చే. a అకార్యము జేయు. 

కొటకవడు, కొజంతవణచు: | ౧. అ. న. (కి. తక్కువపకు, 

aes కొటఅ(తవటుచుః: ౪ తేక్కు_వపజచు, కొజుతనప 

కొలు వోవు, ౩ కొెబికవె ట్టు 3 | హోరాలారోపమునెంను. 

కఅితవడు : జే, న. కి. 1. కొజితేనయబుడు. 

క”అివౌయునాందు :! ౨. కొటుత వేయంబడు. 

కొజడువాజబు ; చే. అ. కి. కొయ్య పాటు. 

కొఅిడువడు : టే. అ. (క్రి. (మాన్చశు. 

కొఅమాలు ; దే. 

చే గ ft 
వ్యాపిం చు. ' 

ఆనందించు. 

fe 

శ 9 5 గ్ర 

గబ ణ సకాల కా 

గ్గ గ్ల 

న్ fF GH ల్లో 0 YA 

అఫీలవించు. 

- పొందు. 

పడయు, 

కోరు 

భించూ. 

om te చి రి 

(/ [ / Et (క్రి (ne x! 
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కొఅవి పెట్టు బె. అ (కీ. చితికి నిప్పు ముటించు. 

కొజవోవు : దె. అ. కీ. కొలకమాటు. ల 

కొటుకు : చే. న. క్రి. 1. కజచు. 
౨. దంశనముచేయు, 

ఫి. బాధించు. 

కొటువాటునొందు: బే. అ. కి. తగ్గిపోవు. 

-“పోనంబోవ నుప్పరంబున నెండ 

"వేండంబు తరతరంబు కొజువాటు 

నొంది యున్న డని (గంథంబుల 

నకా,_ణించి యున్నారు.” ప్రయా. 

కొజ్బడచు 'చే. స. (కి. అతిగా బాధించు. 

కొజుఖుటు ; జే. న. (క్ చితికి నిప్సు ముటించు. (వా) 
అ అట క్ష లు 

5"జ్ఞుల బెట్టు చె. న. శ: పాాంసించు. 

కొలకొలమాటు : చే. అ, (కిం భోజనము "సేయునపుడు (దనము 

ముక్కు భోనికినచ్చు, 

కొలగట్టుకొను * చే. న. కి. జోక్యము కలిగించుకొొను. 

పగదీర్సు. 

కొలచేయు : చే. న. (క్రి 1. (ప్ర్రీల చెజచు. 

౨. హోనిచేయు 

ఏ. కొలుచు 

= అ, [క హోదనికలుగు, 

లదివడు : దే. అ. కి. తగ్గపోవు 

లదియిడు : దె, న. కి. గణించు. (రూ కొలదివెట్టు. 

కొలదులంబడు : చే. అ. కి. పరిమితమగు. 

కొలనాడు : దే. అ. కి. తీర్థమాడు. 

కొలపెట్టు : దే. స. క్రి. కొలుచు 



రొలవమాఖు చే. అ. కి, కొలకమాణు 

కొలయీగు చే. అ, (కి. పగచీక్చు. 

కెలిపంచు : చే, న. శ. 1. కొలునంచేయు. (ధాన్యామలు) 

కొల్చించు | ౨. సేవింప జేయు. 
అ. శ. నాట్యయోగ్య' 'తద్ధిత్తాది” 

శేబ్బంబు లుచ్చేరింయు. 

కొలుచు: ] చే. న. డీ. 1. “కాలక చేయు. 

కొలు వ! ౨. సేవించు. 

కెలిపించుకెను : చే. అ. [కిం శేవింపంజేసికొ ను. 

కొలుపు ; జే. న. కి. l. (ప్రయోగించు, 2. సమ్ములించు. 

కొలు; | అ. (క్ర. _ జాతరలలోనలె నోలచేయు. 

2, ఇష్ట్రమగు, 

లె. పనికినచ్చు., A 

4. చెల్లు. 

ఫ్ నాబ్యయోన్యతర్థిత్తామలుచ్య ్పరించు, 

కొలు పెట్టు : చే. స్మ (కి. 1. చెనతలకు నమస్కరించు, సేవించు. 

కొల్చులుగొల్చు ఏ దె, అ. కి. 1. జాతరలు చేయు. 

2. చేసి నపనిని గూర్చి మటీముజి చెప్పు. 

కొలువగు : దే. అ, (కీ. నభచేయు, విడియు. 

కొలువిచ్చు : చే. అ, [కి 1. దర్శనమి చ్చు. 

9౨. ఫీలగించు. 

న. క్. l. ధ్యానించు. 

2. నమస్క-రించు. 

డే (కిం సాకరిలో వేరు, 

కొలువుగొను చే, స, శ్రి. సేవకునిగ బర్మిగహించు. భా.వి. 1 ఆ. 

జే (కీ, స్పీలగము దీబు. 

ల నవరాతములలో బొమ్మలు మటు, 
శ 
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కొలువువిడియు చే. అ. క్ర. 1. ఓీలగముదీజు, 

వ నవరా తులలో బొమ్ములు పెట్టు 

కొలవుసింగాంంచు: 'బే. న, కి. 1. నభ నలంకరించు. 
అ. (క్రీ. సొలువున శేగుటకు సింగా 90చుకొను. 

దొలవుసేయు : చే. అ. (కి. ఉదో్యోగము వేయు. 

కొలగు చే అ. (కి. సీటితో నిండివోవు. 
౧ నా అద ల 4 ఉదా:- ఇక్కడ ఒక జల్లు వచ్చినచో 

బాచెర కొొల్లగును, 

కొలగొటు: ) 
౧ టి దె. న. (క. 1. చోచుకొను. కొలగొను: * _ 
౧ 2. అపహారగించు. 

కాల్లపెట్టు : | 
౧ టె 

కొౌలసడు : చే. అ. (కె. కొల వోవు. 
౧౧ - ౧౧ 

కొలనొవు : దే. అ, డీ. దోపిడియగు, "a 
డారెరా.. భా ఇవ. ల లీ . ~~ నగ వే లో 
కా నలె ఇ శ్రి వు ఇ జ అ (కె. అత్యధిక మగు, 

కొలవిడు "దే న. క్ర. కొల గొట్లు, = 
గ గా టి” 

కొలవిడుచు చే. న. కి. చవరాజుయిచ్చు. 
య Ki 

కొల వెటు : చే న. క్రి. దోచు, దోచుకొను. 
౧౧ 

డా రర ఆ 
ఏ లల వ్రు; చ వ్లపడు: 1 

కొల కరొటు: కొల గొను; | డే. అ. న. (కి, 
౧౧ ల య - [a 

కొు పజుచు: కొల్లం చ్చు: దో పిడియగు మాజివికు-చు. 
య ఇ 

కొల పటు: కొలపోవువ | 
"నౌల న్స్ వు J 
కొలాడు : 

గం దే న. [8 దోచు 
కొలలాడు | _ 

గా 

కొళ్ళు : జే. అ. |కి, ఎడ తెగక దగ్గు. 

కొసకరించు ; చే. న. కి. చివరకు కొని తెచ్చు, 

ఉదా, కంటిలోని నలుసును ఫొనకరీ౦ చ 
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కొసరు ; దే. అ. (కి. ]. చెలేగికూయు. 
వ విజ్బంభించు 

సె. జంకు. 

ఓ. కొొనరడుగు. 

5. వేడు. 

1. కోరు, 
PE (్రార్థించు. 

రె (య 

3, జి పిటేకి బాటు. 
: డే న. శ. బియ్యము మొ! చేటభో బో నుెదెలలుగు. క్ (తపట్టు : డే, అ అ. (కి, కోత యారంభించు 

ఏ (తపడు : చే. అ. (కి. 1. ఖండితమగు. 
| 2. హీంన నొందు. (కసిడెకోేంత్స 
అ. [కి కో యను 

= [కి నంకోచిందు, _ఈాం. విం, 
(కేం లాడు. 

చ. అ. కి. ముఖ్య మైనచోకు సదు నుగ 
న్వాతంత్యము సనంపాదిం+మా. వొెటాడు ; జే. అ, కీ. 1. చలించు, 

" దెరువేయి ౩ చే. అ, క్రి. నాగలిని ; నంకుచితపజచు, 
వ టె. స. కి. కోతినళ నాడించు. భా 6 న్కుం, కోనండముతీయు : దే. స. (క్రీ, బాలురను దూలమునక _కాడుకట్టి 

(వేలాడదీయు (పూర్వవుబడు ల లోశితు) 
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కోదువొటు ; దే. అ, శే. ని యస్క్వయొడి గిం౨౩ు రాలవావు. 
౩ెవగాండగు ; చే. అ. (కి. కోవీంచినవాడగు, 
బారీ 

కనను | చే, అ. (క్రి. కోపించు. 

కోవమాటు : సం. అ. క, కోపము శమించు. 
కవముతె(దెచ్చుకొ నుః నం, అ. (క్రి. కోపగించు 
౩ పముపుట్టు : “సం. న [క్రి కోపము కలుగు. 
క పము సే చేయు ; సం. అ. కి. కినియు, 
కోప మెత్రు : సం. స. క్రి. కోపముకలుగు, 
కోపంచు 4 సం. అ కి, రోవపడు., 

కోపించుకొను ః నం. అ, శీ. కోపముందు, 
ఫోన లెత్తు : దె నం డి. దండెత్తు. 

కోపువాటు: దె అ. [క అందగించు. 

వి యనియార్చు: దే. న. శ. యుద్ధ మునందు సపింవానాదము సేయు. 

కోయు ౩ చే. న. (కి. 1. ఖండించు. 

౨. పూలుకోయు, 

ఏ, జజుకోయు 

బే, ప్రగల్భములాడు. 

ర్ "లేత నొరకాయలు కోయు, 

కోరకించు ; చే, అ, కి. స మొస్షతొడుగు, 

. డంబొలుకొటు. 
కోరగించు ; బే. అ. El 1. మూరెడు. 

౨. ఎజుపను, 
టి 

తీ. చెదరు. 
4. మారామువేయు, 

కోరగొను:  చే,అ. (క్రి. కొంకరభోను. .. 
కోరలు సూప దేల, డీ పముతో పండు మూాస్ప, 
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కోరవాణు ; చే. అ. కి, ఎజ్జనాణు,. 
కోరవోవు : జే. అ. క్ర కే. కొంకరబోను_ 

(పక్షవాతము ము. బానిమో) 
2. పడిబోను. 

కోరాడు ; దే. అ. క్రి. 1. కుమ్ము. (వఏనులాస, ఆంబోతు "శె 
వ ఒడ్డులు సైమ్మియా డూ. 

లె, దుమ్ము"ే రెపు, 

పంది మొ! “తలను కుల్ల గాంచు వి 
కోరిక లగు రెత్తు. దే. అ. (కి. కోరికలుపుట్టు. 
కోరిక అరక్ లెత్తు: , అ, కి. కోరికలు కలుగు. 
కొరికలు గంతులు వేయు : జే, అ. (క్రి కోరికలు మాచ్చు గుం 
వోకలు ఫలించు; జే. అ, శ. కోరిక లీజేరు 
కోరికిపడు : దే, అ.” శ. 1. అభిలమీ౦ంచు. 

2. మనసుపడు, 
కోరి చెండాడు ; చే. అ. (కి. పంది మొ! నేలను కులైగించు. 

“ శోేరంప్రంగెము లం గోరి దండజాడు 
గడెంది చిచ్చును[దోచి ద్ర కాల్వ చి దోటి? 

శ్ర. ను. 6 
కోరు | జే, న. శ. 1. వాంభించు. 

2. ఎదురుమాచు., 
ఏ. కొబ్బరికోరు. 
4. గటు. (కొమ్ములతోంగోతు; కర్రా 

కొర్క్యూలందంగను; చే. అ. (కీ. కోర్కెలు సిదింూ; 
కోరు వెటు ; దే. న. శ. బలియిడు, + 

జే 
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కోలుకొను : చే. అ. [కి 1. చేటుకొను. 

వ (పాణముకోలుకొను. 

లె. సృద్ధిన్ ౦దు. | 

కలోను: చే. అ. కి. 1. ఉత్స్పిహించు. 

ఐ, అతిశయించు. 

2 . అంగీకరింపలచేయు. 

మ - 

న లుగగ్గెర్యద్ యు చడ. న. (కి. మూటకటుగాంబడం దోయు 
కోలుకొ క్క్యైర్మత్ యు టు [| 

వోలాస సేయు : చే. న. కి. 1. మిక్కిలియాశించు. 

కోయుతలసెయు : | - అ. కి. 1. పాజుపైన్యము నదలించి 

2. సేనలను నడువు 

1. నషపడు. 
6౬ 

2. వోలగొట్టుకొను. 

1. దొంగిలింపబడు, 

2 తగ్గు. 

ఏ. ఓడిపోవు, 

కోలుపుచ్చు:) చే, న. శ్రి. 1. పోగొట్టు. 2. మోనపోవు, 
| ఏ. చంపు. 4. చెజచు, 

కలపను] చే. అ, శ్రీ. 1. చెడు. 2. మోనపోవు. 

కోలుమసగు: చే. అ. శ. 1. మిక్కిలి విజృంఫించు, 

కోల్మసగు : | 2. అతిశయించు, 

న. కి. చంపు. 

కోవంగట్టు ఏ) చే. న, (క్. పూసగుచ్చినట్లు రీఖుంచు. 

కొవలుపడ(వాయు:] అ. కి. గనిమలు వేయు, 

యుదమునకు (బోత్సహాంచు. 
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క”ొవలుపడు : చే, అ, [కి 1, ముత్యముకోనన లె నుంకు, 
2 విస్పష్టమగు. 

_ “కేవలుపడ వాసి చితేగుప్తుయు దా వెన్” 

పాండు, ఏ5ఆ, 

కౌ 
తెంగలించు ) చే. అ. క. 1. పరి రివ్యంగముసేయు. 
౩ె(గిలించు : | 2. ఆదరించు. సీ, ఆవరించు. 
౨ (గిట౦బట్టు | రూ. కవృులిలించు 
"డు పెట్టు దే. న. [కి 1. మానగించు 

ఎతూహలమగు : నం. అ. శ. ఇష్టమైన ఉజోహకలుగు. భాగ. 10. ౨ లిచ్చు : అన్య. దే, న. కి. ఫాల మమరకమున కచ్చు. 

కంగు ; దే. అ. (కి. (మోగు, ((మోగుటయ౦ందగుధ్వన్యనుకృతి.) 

చే, అ. [కిం [క౦ందుకొను. (కందాఖజు 

డ్రం౦దిల్లు ; దే, అ, (కి 1. _మోగు. 

ఏ. సింహానాదనువేయు. 
కందు : చే, అ. (క. 1. ధ్యనిచేయు. 

ల ఒవ్చాను. (కందుగ 
కందుకొను : చే అ శ. 1, నందడించు. 

2, అతిశయించు. 

స్, పూర్తమగు, 

4. (క ముకొను. భాగ, 2 నం, 
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కందుకొలుపు ; చే. న, (కి. అతిశయింవం జేయు, 
కందువడు : చ, అ, కి. 1. గుమికూడు. 

2, సమ్మర్షమగు 

ఏ. నంకీరమూస. 
కందువఅదు : చే. న. [కి గుమికూక్చు. (సే, 
కందువాయు ' "దే, అ. శ్రీ. ధ్యనిసేయు, 
[కందు సేయు “పణిహోరులు ముందటం |గందు సేయ” 

భాగ, 10 నస్క. 
కకఠ%_సవడు ; C రా చే. అ. క్రి. క్రార్యమునహీంచు. కక_సించు : థ్రీ 

(కక్కించు : చే. న, డీ. అన్యాయముగ నంపాదించిన దానిని 
నిర్భంధెటి తిరిగి యిచ్చునటు చేయు, 6 YW గం 
భూ, కక్కి_౦చు. 

తెరిగి యిచ్చునటు జేయు. 

కక్కు. : చే, న. క్ర. వవమనమువేయు, వెడలంశేయు. 
(కక్కుువడు వ దే, అ, (క్ బయటపడు. (బలవంతముగ) 
క్రచ్చతీంచు ఏ; చే. న. (కి. మిగుల జేయు. 

(కచ్చు దె, అ. (కి. అతిశయించు, 

(కచ్చు : చద. అ. (కి. హత్తుకొను, 

కచ్చుకొను : చే అ. క. 1, నమిావీంచు. రణబ్బు & 
2. చుబ్బుకొను. 

క్రనుము6దోచు : నం. అ. (క్రి. 1. ఒకరీతినుండు. 
2 ఒక పద్దతినుండు. 

(కనుముతప్పు : సం, అ, (క 1. పద్ధతి లేకపోవు. 

౨. -వేదపాఠమున సగర| కనుము తప్పు, 
[క్రమమెణుంగు : మి. అ. (కి. విధానము తెలియు. 
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కమించు నం, న కె 1, కడచు, 

౨. చాటు, 

3 అతి కనుంచు 
కమియించు సం. నకి. అకికమించు. 
'కముతించు దే. న. (కి ,కళ చు ,వే, 

శ్రీ చ. ను Ut & దలు క్ 

రతమ్మణు డే, వ (క్ వముజులు, 

తమ్మరడిలు ; 

శతమ్మజు :! చేల, కీ. మజులు 
ఈమ్మణుచు / 

వేమ్మెంచు: ) 

తమ్ము చెంచు దే. అ. శ. 1. వుజలు. 

ఐ మజలినచ్చు 
కమ్ము దే. అ. [కి 1. ముసపకొను 

బి (పనరిం చు. (కన్నీప _(గమ్ము) 

3 పవహించు. (నెక్తుకుకేపులు గమ 
న్కు (క్. l. కవియు, 

PA కలయు, 

ఏ. చుటుక్రొను 
ర్తి 

4. ఆనరించు. 
రతమ్ముకొను ; దే. న (కి. ముసుకుకొన జేయు. రే రతమ్ముదెంచు : చే. అ (క్రీ వ్యాపించు. (స్వార్థమున 

బయలునెడలు, 

కమ్ములించు దే న (కి. (క మ్మించు. (మే. 
౨ మువడు వ చే. అ (కి. 1. పూడు. 

2 మూ(తేపడు, 
ర మ్మెక్కు చే. అ శ్రీ. పాటు 
కయుెక 

ష్ 
జైలు బట్టు మి. అ. క్రి, అమ్ముటకు (ప్ర పకటించు. 



2. బలాత్క_రించచు. 
శి. తనిలియుండు, 

చె 
wy 

(౮ (గు ) చే. ఆ డి. 1. నలనలలాడ్షు, 
(రాయగిపోవు ;: f ౨. తపించు. 

3. వజ్యలించు. 

శః కాలు, 

ర ను౭ఖైంచు. 

6. బాధపడకు. 

7. దగమగు, 
రాయు? చే, న (కి. 1 కాలు 
(రౌంచివుచ్చు | : ౨. పీడించు. 

- ఎ. (కాగంచేయు, 

(రాయి చే. స క్ ||. కాం[డించి యుమియు 

(కాచు | 2 వెలీ గక్కు_ 

కౌలు : దే అ. క్రి. 1. (వకాశించు, 
౨. సంచరించు. 

8. ఒప్ఫు, 
| “వాక్ [(కాలుకొను క్ష దె, అ. (కి. (కాలు, 



ర్ 
శో 

(కంగొడళ్భారుచు: దే, అ. కీ. మేను కుంచించు పండి. పర్వ, 
క్రందమీదపెట్టు : చే. స. (కి. వవిధమునవైన తగవులాడు, 
[క్రిందంటు : చే. అ. కి. చేలపాలగు. నశించు. 
కెందువడు : చే. అ, క. 1. తగ్గు. ౨. వశవుగు. సి, ఓడు. 

తందుపజచు : చే, న, శీ. తక్కునసేయు 

కిందుమీదగు. చే. అ. (కిం తల్న్మకిందు అగు, వాం. 4 ఆ. 

కిందుసేయు : చే, న. (కి. అధజణరించు. 
క్రక్కటిల్లు(లు : చే. అ, శ. 1. కంపించు. 2. వణకు. 

(కైక్యారియు ; 

రక్కిజీయు: 
(కిక్కారించు : దే. న, (కి. 1. నిండించు. 

౨. ముడుగంజేయు. 

i} చే. అ. కి. నిండు. 

ఏ. కికురించు 

క్కి తీయు: ఇ చే, అ. శ. 1. దట్టమగు, 2. ఎడములేక న్యావించు 

మ: | దే అ. క్రి నిండు, దట్టముగ నుండు. పక గ్రాను: § 
కియగొను : చే. అ. (క్రి, 1. వర్పడు. 

౨. పూను. 
ఏ. ఫలితమనుభవించు. 

క్రయ తులుకౌడు: చే. అ. కి. [కియనొను. 

dom: | చే. అ, శ్రి. [శ్రిందయిడు 

(క్రీడించు :. సం. అ, కి. 1. వినోదించు. 
ప.-నంగమించు. భాగ, 1. న్మంం, 



క్త 
(కుంకించు ; దే. న. (కి. మే అ న్తమింపం జేయు. 

9 స్నా నముచేయించు, 
(హ్రుంకిడ్తు : చే అ, కి, స్నా నముచేయు, 

ర 

రుంకు ; దే, అ, శ. 1. అన మించు 

ఏ. నాటుఫొను, 
రుంకులువెటుః 

. ల 90 

(మంకు వెట్లు:; 
॥ ల రు 

(గంకులిడు; 

త్రుంగగొట్టు ; చే. న. శ. కారము మొ. వానిని జలి ౦ంపననన 
మమ. 

"లేకుండ ము తగా దం౦ం-ను. 
యీ 

. తుంగ (బడు * చే. అ. (క్, మొత బడు. 
pan « 

చ దుంగబాతు : అ, కి. మె తేనగు, 
prem ~) 

కుంగిపోవు 
(తుంగిలు వ ఓ చే. అ. శ్రీ. నీరనపడు. 
(కుంగిలు 

ల ల క ఇ (ఎఎ౦ంగు : దె, అ. శ. 1. అణంస, 
(రుంగి లబడు: ఏ, తగు 

అ) 

స్త్ దిగబడు. 

4. నశించు, 

5. ముడుచుకొొను. 
క్రుక్కించు : చే. స. క్రి. అణయగించు. 
(క్రుక్కిదమగు చే అ. (కి. పూర్తిగ నిండినదగు. కు, నం, ' 



(కు య్యంగందారు : 

840 

చే. న. క్రి. 1. ఈళ్ళుకుక్కు_ 

9. దటించు. 
A] 

స, అణాచు. 

చే. అ, కీ. ఊపవిరియాడు. శబ్బమెందనించు. 

డే, న. డీ. (గుచ్చు. కుట్టు. 

స. (కి. 1. కడవ మొ! వానిత్ గుమ్మరిం+ 
9. వరె౦:చు 

రా 

శ్ (aa ఆ, (కి. తవు 

చే, న. (క్రి, 1. పొడుచు. 

వ, బాగుగా మర్తించు. 

డె. అ, (కి. వోటుపడు, 

చే. అ, కీ. 1. బోరు, 

బి కుమ్ముకొను. 

౩; బే. అ. క. పోరు. 

: డే. అ, (కి. ధ్వనిచేయుచు. బకువెతు. 

నృ. వు. ౫ ఆ 

దే, అ. క 1, కృశించు. 

2. “వెనుదీయు. 

న్, (శమమందు, 

"బే, కి. వెలీకించ్చుకొని దుఃఖుం'చు నా 

న. [కిః పెళ్ళగించు, 

అ. [కి. 1. వాసిహోవు. 

2, దుఃఖాదులచే. (గుళ్లు, 
య 

ఏ. పగులు. 

చ, స క్. (గుచ్చు. 

దే, 
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లో 

(కెకొ గ్రానివర్వు : చే అ. (కీ. మండలాకారశఖ యేర్పడ వ్యాపించు. 

కు. నం. 10.ఆ, 

నారమిచ్చు, 

కకటించు య ॥ మీ. అ, (కి, నెమలి కూంతక్రూయ్ర. 

అగి 

కటు 4; (కటు దే. అ. (క్రి 1. గెంతునవరించుకొను. 
వ, తొ టుపడు. 

ఏ. వెక్కు 
కెటుక్రొ : (| ను బే. అ. [క గొంతు ననరించుకొనుటకై యొక విధ 

మగు శబముచేయు., 
(6దొట్టు ; జే. అ, (క్, నటారయు. 

డేడించు: 3, జీ అ, కి 1 ( + అ, క 1. తొలంయస. ల అనాదరముచేయు ద వ ఏ. ఉచేవీ.౦చు. 4. అలత్యము నేయు, 
య. : న, కీ. పరిహాసీంచు. జె.5 ఆ, 
(వలుణయు : ( వ నరినచ్చు. న్ 

న అనుకరించు. 

4, పరిహారించు, 
(5స్ఫగదాంటు; 

(తేనృదోలు | అ. కి. లంఘీంచు. 
కొళ్ళుచూచు : ద అ, (కి. చంచలముగా (జూ చా 
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విట వ | లంఘంచు. 

Ss బుద లు r దే న, కి పకుగుళాతి ౦చు. డేనృత్రివ్బుః (ం _-౨ 

_5వృబ్బు 3 "దే. అ. క్రీ. అతిశయించు. 
_కెనృమల(గు ఏ; చే. అ. (కీ. 1. వెనుదీయు. 

2౨. నిరాకరించు,. 

(శవృమసలు ; చే. అ. (కి. నంచలించు. 

_కెబ్ళవాణు; దే. అ. క. lL. విజృంభిం చు, 
శైనృసను : ౨. గంతులిడు, 
శై శైగయు : ని. చెదరిపోవు. 
కొత చేయు * దే. అ. |. 1. సరిపడక పోవు. 

నా క యూరినీళ్లు | శొతచే చే! 

ఇ నవీకరించు. 

పడు : జే, అ (కి. జ తయగు. 

yb 

= దే న. (కి, | పకాశింపంజీయు. (కొ త్తవజుచు : | టాటా 2 
[కొ త బుప్పద్టంచు: చే. న, (క్రి, నూతనరీతులు సృష్టించు, విక. 

(కొత్తలున యంచు. చ న (కి. నూతన 'కార్యములు'ే సెయు. 

[కొయిపెక్కు : చే. అ. (కి మ కై పెక్కు. 

2, నవలు. 

[కొవ్వు : చే. అ. కి. 1. మదించు. 

2. బలియు. 

| న (కి. ముదముతేగించు. 

(కొవన్వడ(6చు : | పీరనపణిచు. 
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(కొవ్వారు : దే. అ, (కి. మదించు, 
(కొవ్వు : దే. అ. క్రి. 1. మదించు. 2. బలియు. 
(5"వ్వుగాను వ్ డే, అ (క్. మదించు. 

(కొవ్వుదిగు : చే, అ. (కి. పొగ రడలస 
వెవ్వుపట్టు: చే. అ, (కి. పొగరెక్కు 
(కొవ్వులుప(వలువ: జే, న, (కి. 1. పొగకుమాటలాడు. 

2, గొప్పలు చెప్పు, కం, సం, ఆ కొ వెంకు)_ ; 
C వరా దే. అ, క, మదించు, (కొవ్వత్తు : 
డొవ్వెరపో(వోవు దె, అ. (కి, కొంకరలుపోను. కు. నం. 6 ఆ 

నో 
[కోడాడు ; 'దే, న, శ. 1. కోరాడు, 

2, "నేల పెళ్ళగించు. 

9. వనుగు మొ॥ వృష్మకీడసేయి. (కోడించు; నం. న. క్రి. తజచు. 
(కోడికరించు : నం. న. శ్రి, నర్మగహించు. 
సం (నం, అ, కి. కోపగించు 

క్ 5 చే. అ. (క. నాలుకలు చాచు (పాము 
(కోలు : జే న, BE. 1. _తౌగు. 

2, ఆస్వాదించు. 
[కొలించు : చేను. కి. (డోలు ధా. (ప్ర (కావించు. 
[కోలుచు జ. అ. (కి. 1. కకూయు. 
(కొల్చు | 2. అభ్యసించు 

ఏ, కోకిల మున్నగు పశ్వులు కకాయు, 
న్. (కిం 1, [కోలంజేయు, 

'కేశవడు : సం. అ, . క. 1. బాధపడు, 2, దుఃఖపడు. లా 
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క్ర 
ప 

సం. అ, కి, నిమం|త్రిగుండగు. (భా న్నాణార్థమునక 

నం, అ. కి, 1. కొలది కాలమనే సరిపోవు. 

వ (వాహ్మాణార్థమున కంగీకరించు. 
మె. అ. కి. కాలము త్వరగా సాగకవోవు. 

ప్రభా. 4 అ 

నం. న, క్రీ, 1. అర్చించు. పండి. దీమా 
లి. ఆలగ్యముశతోయు. 

3. భోజనార్గము నరెంచు. 

ల సిమం తించు 

పుస, 

ర్ం. 
కా 

WwW ర i క్ష * ఉపశేమిల్లం జె చయు. 

సం, అ. శై 1. తీణి 

9. య. 

సం. స, శీ. 1, చవింను, PA 

ల. నరించు . 

నం. అ (కే. 1. త్తు 

వం, న. (క్ ఆ(కలిదీబు. 

నం. అ. [కె కలకవము. 

నం. న, 1కి, కలంతపజిచు, 

ఎ. అ. (క్, చెడిపోవు. (కార్యము 

న. (క్రి, 1. ముండనముసేయు 
౨. ఇతకులధనము నపహాించు 

a a 0 
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ఖంగునమును : దే, అ. (కి. కంచు మొ! నానినలె మాగు. 

భుండించు : నం. న, (రె. క్. ముక్క_లు సేయు. 

2, వాదమును ఖండించు, 

ఖచియించు ఏ) మి. న. శక్ర. 1. చెక్కు... 

ఖచించు | ౨. వాదుగు. 

ఖడేరావను : అన్య. దే న, డీ. “ఆగి” మది సాచ్చరికసేయు 

సుకు. పరి 

ఖదించు న అన్య. చే. న. కి. 1. ఉత్సహీంచు, 

2. తేక్కు_వ సేయు. 

| ల, గడ్డించు. 

ఖరాబు నయు 4 అన్య. చే. స, శ్రీ. పొడు సేయు, 

ఖరారు సేయు ; అన్య. చే. స. (కి. బేరము న్యనహాకము మొ. 
పరిష్కరించు, 

ఖయాళపుట్టు ఏ; పాం, అ. కి. బుద్ది వెజ్టేతలలు యు. 

ఖరీదుసెము ; హీం. అ. కి. కొను, 

ఖరుచు చేయు ;: మాం. అ. (కై నవ్యయి౦చు. 

ఖలిభ వించు వ్ నం. అ. (క్రీ. పాడుపడు, 

ఖా 

ఖాతరు పేయి : కాలం. న. (కం “కావలవీయు౦చు., పై. "దొ 

భాతురు సేయు "లెక్క సేయు. 
ఖాన నూనుచూపు : ఉహు. స (క్రి. బాధపెట్లు. 

© A) 

గు; పాం. అ. కి. ఉద్యోగము సిరపడు, 
. థి 



ఖోయిదావేయించు 346 

భాయిదాచేయించు: హిం. న, [క్రి కట్టడిచేయు, 
అక్కడికి వముగవారెన్వరు పోకుండ 

కొాయిదా చేయించి ముగ్గురు 

డాదులను కానలియుంచి”. కు. రా. 

ఫొయిలొపడు $; పాం. అ. (కి. జబ్బుపడు, 

భాళీచేయు : హిం. అ. (క్రి. ఉత్తదిచేయు, విడిచిపెట్టు. 

ట్స్ 
ఫీలీభ వించు న నర. అ. (కి. చెడు. కానీ. 5 ఆ, 

యా 

వేటాయించు ; అన్య. బే. న. క్రి. శేటాయించు, రూ. 
ఫేటీంచు : నం. అ. క్రి. జెబ్బ యొడ్డుకోను (డాలుతో) 
వేదపడు : | | 
ఖేదించు ; నం. అం కి. దుఃఖపడు. 

ఖేదిలు | 
m4 

ఖు 

ఖై దీలగు ఫ్ పీళ0. అ. (కిం జెజసాలలో నుంచబడీనవా రగ. 

ఖైదుసేయు : హిం. స. (క్రి. చెజసాలలో నుంచు, 

గ 

' గంగపహపాలు సేయు; డే, న. [కేం 1. చెడంగొటు, 

6 

2. సరగ్గనాశనము చేయు. 

గంగ వెట్టులెత్తు : "బే, ఆ, డి. te ముక్కలే పిచ్చిగా మాటాడు, 

2, (శక్క-మొలకలు పెట్టు, (నే. జి.) 
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గంజికావడిపటు: చే. న. (కీ. Ll. వదలు వ్య కులువోరి తము చేతులు 
టె ది - 

కలిపి బాలురను వినోదా ర్థము 

వోసికొపవివోవు. 

లి జక యిద్దటు చేరి మజీమొకని 

న్యనహోరము పరివ్యుతేము కాక 

మునుపే తదనకానేముల నరత 

ముుందించు, 

గంటక బట్టు : చే. అ. (క్రి. వరి మొ! దుబ్బుచేయు, 

గంట గొట్టు న దే. అ. క. చచ్చు. (తెలం) 

గంటవాయించు: చే. అ. |. చనివోవు.(వ్యన.) చేవార్చనము చేయు. 

గంటిపడు : దే. అ. (క్రి. గాయపు, 

గంటినసణుచు ౩ చే.న కి. గంటిపడంజకేయు, 

గంటివెటు ; | 
గంటి సేయు. దే. న. కి. గాయపెట్టు. 

గంటు : | జే, న డి గాయపజుచు. రూ. కంటు, 

గంటుగూరు : చే. అ. [కి ధనము సమకూరు (తెలం) 

గంటుపోవు ౨: జీ అ కి. నష్టమగు. 

గంటు వెట్టు వ చే. అ. (కి. 1 మొగము గంటు పెట్టుకొను. . 

ల్సి కనుబొమముడి వేయు. 

ఏ. జడముడి వేయు. 

గంటువెట్టుకొ నుః చే. అ. కి. కోపాదులచే మొగము ముడు చుకొను, 

గంటు సేయు ఏ; చే. అ. కీ. డబ్బునిలువ సేయు. 

గంట్లు వెట్టు వ్ చే. స. కీ. క త్రితో వాత లేర్పుడునట్లు నలుకు, 

గంపకలుప్పు చే. అ. కి. కి. నంటవేయు 

గండక తెరలో వేయు : చే. న. (కి. మిక్కిలిబాధలో పెట్టు 
గండకత్తే రవేయు : చే. స. క్రి. మరణశితవేయు 

గండడగంగు : 

గండణంగు : 
| చే. అ. (కిం వుద మణయు, 
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గండడ(చు : చే. న. (కి 1. 
గండడ(౧ంచు : చే. న. శ. 1. వమదమణంచు. 

2. నింప జేయు, 

మదవమణంచు, డే. 

గండదిపముమోయు:) చే. అ (క్రి 1. గండముగడచినత ర్వాత పెక గం౦డచిలుకమోయు ; పళోమునందు వము గ క్ు 

స్ట ం ప్ పెటి, చుటు చిన్న నత్తల = ఈక "టి వ 
వెలిగించి, చూనిని మోాపికోచి 

యింటినుండి దేవుని గుడికిఖ 
రమునజకు వి, యందలి 

దీపపు [పమిదలో ఈ నూనె 
నతులు చేసి చెలిగించి నచ్చు. 

10 
2, (మొక్కుబడి చెలి ౦చు. 

mn . [కి. వముదమ [బ్ర చు, 

- (కీ. ఆపదతీరు. 

గండదోంగించు ; చే, న 
గండముగడచు : చే. అ 
గండరించు దే. అ. శ. 1. జాలు తొలిచి రూపనేర్వజు చు. 

2, ఉబ్బరించు. 

వ వాగలరెక్కు, 

4. కోపభయాదులచే నికృత ముగు 
ర్, పుట్టు 

గండరించు , కెలం. 1. దృఢపడు. 

వి, విజృంభించు, 

స. విషమించు. 

4. అవిర్భవించు. 

ర్, కీ ందివోనవు. 

6. మదించు. 
* (కి, ఖండించు. 
. (క్. 1. ఖండించు 

2. అతిశయించు, 

ares ౫ ౫ 
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గండాడు , చే, న. కి. 1. రమించు 

ద పుంస్క్హ్్యయ నెజువు. 

గండికొటు : చీ. న. కి. దొంగిలింను (రా. సీ 
0 =వి రా 

గండిచేయు : చే. న. క. రం ధముచేయు. 

గం౦డివడు : చ, అ కి, గట్లు తెగు (నదులు మొ) 

గండుదేరు : చే. అ. (కి, 1. బలియు 
బి గర్వించు ( తెలర) 

గడుబెండవడు ; చే. అ. కి. సీరసించు (తెలం) 

గండుమిగులు : చే. అ. శ్ర. పర్మాకమించు. 

గండుమీటు : చే. అ. కై. అతిశయించు 

గండు మెజయు | రూ. గండుమిగులు, 

జే గండువారు : . అ. కి. వాపెక్కు. (తెలం) 

అ. గండువోవు : చే. అ. క. 1. వాయు, (తెలం) 

2. ఉబ్బు. 

గండ్లువడు : చే. అ (కి. పుండ్లు రం భములు పడు. (తలం) 

గండూషించు : సం. స. కి. సుక్కి-లించు. (కి 

దే. అ. కి. మదించు. 

గంగడించు : చే. అ, క. ఖండించు. 

దే. స. (క్రి. 1. మోనముచేయు. 

లి విల్ల ఆటలలో కండ్లకు గుడ్డ కట్టు. 

నె, గిత లకు కాడికి 'కట్టునపుడు కండ్లు 

మూతలు గట్టు. 

గంతమోయు : చె. న. కి. బరువుమోయు.. 

-త్రుళ్ళు నెద్దె గంతమోయు.”” ముద్దుపళని. 

గంతాడు : జే, అ. కి. ఎగురు. 

గంతుగొను : చే, అ. క్రి. చచ్చు. 



గంతుకొను 250 
గంతుకొన్సు [ దే. అ, (కి. దుముకు. 
గంతు వెట్టు: =. రూ. గంతువేయు. 
గంతు వేయు ; డే. ఆఅ, B- ఎగుకు. 
గందరగోళముచేయు : జ అ. శ. 1. అలరిచేయు. 

2 గోలవేయు., గంభీరించు కొను : మి. అ, శ. గాంభిర్యము వసీోాంచు. 
(భీమ్మించుఖొను) గగనమగు ; నం. అ. శీ. l. విషయము అర్థకూన్యము గనుండు, 

2. దుర్హ భమగు. 
“వరహాలు దొరుకునప్పటి కే గగనమై 
పోయింది, గగురించు జే. అ. (క్ష, గగుర్పొడుచు. గగురువడు దే. అ (కి. పులకించు. ' 

గగురుపొడ్రము 2 
గగురుపొడుచు | అ డ్ పులకించు గగుర్పొడుచు =) 
గగ్గు వ చే, అ. క్రై నంకోచించు, 
గగ్గులకాటగ్పు : చు స, కై. 1. నాశనముచేయు 

గగ్గలుపెట్టువ చేను 
గచ్చిడు 3 చే. న. కి గచ్చు సేయు 
గచ్చుకొను "దే. అ, కీ. పటుకొను 
గచ్చు లిడు దే. అ. క్రి బడాయి చెప్పు 
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టట 

గచ్చువడు : జే, అ. క్ర. 1. అడంగు, 

౨. తోవించు. 

గచ్చువిచ్చగు ; చే, అ. కీ. చెల్లాచెదరగు, 

గజరుగ జరులుపో వు: చే, అ. (కి. హ్ పుల్క_రించు. 

2. గగుర్చొడుచు, (ప.చం. ఏ ఆ. 

గజగజలాడు ; చే, అ, (క్రి. 1. వణకు, 

వ భయపడు. 
యే. గజగజలాడించు. 

గ బివిబీించు; 8 కలంతప 
గజిబిజి వడు: అ (5, లఅంలిపుడు? 

గబివిబిచేయు : చే. న, (క్రీ చెల్లా చెదరుచేయు. 

(తెలం) నం దడిచేయు. 

గజుగలయు; - 
yu | చే, అ. (కి ముదించ్లు. 

గడొపుటు ; 
జ -ట 

గజ్జారేగు జే. అ. [క పొగశెక్కు. 
జ టు _ అ న ఇ గనక స : చే. అ. కి, నృత్యారంభము సేయు 

గటన నయి © చే న. (కిం దట్టించు. 

6) 

తుపాకి మొ. నుందుకూరు. 

గట్లంచు శ చే. న, డీ l. ధట్టించు, 

2. కూరు. 

గటిగ జెప్పు దే న. క్రై 1 నిశ్చయముగ చెప్పు. 
ర్న లల రా 

ఐఏ, వుందలించు. 

గటిసేయు ౩. చే. స. [క దృఢపజచు (నీనన్న మాటగట్టి చేయుము) 
[తెలం] 1. సంబంధము కుదుర్చు. 

2౨. పొదుపుచే'యు. 

ఆ. కి. గటెపడు, 
“టు 

. న కి. రంగు మొ! పూయు. శృం. నై. 8 ఆ. 

[ తేలం.] నలుగుపెట్టు. 

గటిపాటు : చే. 

న్ చే 



గటియిడు లి ర్ 

గట్టయిడు : జే. న. (క. రంగుపూయు. పాండు. 4 ఆ, గ ట్రిల్లు : దే. అ. (కి ఘటిల్లు 

. సెట్టికి గర్భుంబు తిట్టు చేవరకు గట్టి లై” 
బస. ప్ర. 46. గట్టుచెర్చు: చేస, క, కహ్టములనుండి బయటపడ వేయు. గృబిక్కు. : దే. అ. డీ. బయటపడు. రూ. గడ్డ కెక్కుం. 

గడ్రగట్టు : చే. న, [కిం ధ్గజమెత్తు. 
గడగడలాడు :;: చే. అ. కీ. భయపు, 
గడచి గడ్డ కెక్కు.: దే. అ. (కి. 1. గండమునుండి బయటపడదు. 
గడచి క బిక్కు. : | 

కల 
2. ఆపదనుండి తేప్పించుకొను. గడచు ; దే. అ. [క్రి 1. కాలముగడచు. 

2, పూ ర్రియగు, 
గడప(తొక్కు ; చే. అ. (కి. ఇంటి! వెళ్ళు. 

-వారిగడప్మ తొక్కి. మేడాదిఅయినది. గడవు : దే. అ. డీ. గడ చునట్లుచేయు. 
గడబద్దకమగు “దేల [కి క్రిష్టపరిస్థితి యేర్పడు గడబిడచెయు : చే. న, (కి. అల్పరిచేయు, 
గడలేయు ; దే. న, క పడన నడువు 
గడి సిల్లు దే, అ (కి శే (కుంగు 

2. ఒజగు 
గడించు ; జే న (కీ. నంపాదించు 
గడికట్టు ; చే. అ. కీ. 1. చదరంగము 'మొ!వానిలో నాటకటు ట్టు 

2, ఆరినేను, 
గడికాళ్ళు వేయు దే. న. (కి. పశునుల నొండొంటి కలివి కట్టు. గడితకెక్కు ఏ చే, అ. కీ. 1. గణుతిశెక్కు 



లెర్తె గడువిజు ము 

గడితపడు ; చే. అ, క్ర ఘసీభనించు. 

గడిదేణు : దే. అ. కి. 1. ఆరితేటు. 

2, నమధ్ద(డగు. 

గడియ వెట్టు : చే. స. Es తలుపు మూసి యడముగా గడియ పె 

గచెవెటు (కల 
a ఠం లో 

గచియించు ; చే. న. కీ గణనసేయు 

గడియు : చే, అ. (కి. నమిీాపించు. 

గడివిప్పు : చే అ. (క్రి, శ్రొత్మచీర మడతవిప్పు. 
స, (క మడత వేయు. 

(తెలం) గడేయు. 

గడిసిలవడు : చే. అ. 8. (భారముచ్చే (కుంగయిడు. 

పిన శొకుం. ఏ ఆ 

గడిసిలు ; చే. అ. (కి. [కుంగు. 

గడుపు ; చే. అ. కీ. వదో యొక విధముగ వెళ్ళబుచ్చు. 

గడుసుప(వృడు; చే. అ. క్రి. 1. పౌఢమగు 

౨. దీకుండగు, 

గడుసువారు దె. అ. కి, నర్ష ము'లేకభూమి మె త్తదనముగోల్లోను, 
గడముగటు : చబే.న, డీ. న్యవసాయ మునకు రెండెద్దులను 

జొ డించికట్టు ( తెలం) 

గడ్రకుబెట్టు : చే. స. కి. చంపు. (తెలం) 

గడ్డకెక్కి.మాట్లాడు : దే అ. కి. ఇతరుల పరిస్థి తి తెలియక 

మాటలాడు. 

గడ్డగు : దే. అ. కి. దుష్కరమగు. 

గడ్తగొట్టు : డే. స స. (కి. 1. నస్టపజచు. 
బై, అన్యాయముచేయు. 

గడ్డవాణు, : చే. అ. |కీ. ఘనీభవించు. 

గడ్డవిటుచు ; చే.న. (కి. పొలములో మెజుకతీయు. 
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గడ్డవెట్టు : దే అ. కి. (సందార్థమువ)నృద్ధికి జె తేచ్లు+ నని గడ్డిగడ్రిచేయు దొ. న. (కి. 1. వా వాడీచేయ. 

2. సంసారము నిర్మూలము చేయ 

( గడతిను | దే. అ. (కి. 1. పీడినటు సూచించు ( గద్డక అచు 2 తేప్పుడుపనిచేయు, 

బి, కక్కు ర్రి రిప.కు. 
గడ్డుకొను ; జే. అ. (కి 1. అతిశయించు. 

వ. గడకటు. 

గద్డువడు | - అ. క, గ్రారో కాకుం కు, 

గడ్డుణుకు : దే న, కీ. మిక్కిలిగ దకాకు. 
గణగణలాడు : చే “అ [క (మోస, (గంట మొ.) 
గణనకెక్కు : నం. అ. కీ. లెక్క _కెక్కు. 
గణెంచు ; | నం. న, (క L లెక్కించు. 
గణీయించు;: ౨. నంవాదించు. 

3. లత్యువెట్లు, 

4. నుతించు 
ద్, చెప్పు, 

గ ౩తచూచ్చు; ] మాం న §. 1, లెక్క పెట్టు. 
గ జతిపట్టు ; 2. తలంచు. 
గణుతించు ; ల. పొగడు. 
గణురికెకు)_ ; మి. అ, క. కీర పొందు. 
గణు పెక్కు దే. అ (క. 1. ద౦టు ముదుకు, 

2. గటిపడు. 
వో 

ఏ. ముతకణారు, 
గతప్రడు ? దె, అ, (కి. (పోప్ ౦చు. 



స్ర్న్ గబాలునదూ 
గతినూప్ప మి. న. కి. (బతుకు కం చూప్పు. గతి సేయు 3 మి. అ. కి. చచ్చు, 
గతుకు దే, ఆఅ, (కిం 1. కతుకు. 

2. వీచముగ అన్నము విను మను. 

గతుకున(బడు ; జీ, న్య, శ్రీ. 1. ఒకని యభినృద్దికి నిరోధ నేర్పడు 
వ గసంటలోయడు | గతుకులువడు :; జీల (కి. ఎగుడు దిగుడగు. 

గతుకు),_మను * బే. అ. (కే. ఛభయాదులచే గుంజెజూటు, గతులు దొక్కు “నం, అ. డీ. నాట్యనూడు. 
గదమాయించు , ద న, (క. గద్దించు. 
గదిరించు ; దే స. శ్ర. బెదరించి గట్టిగా మాటలాడు. (తెలం గదుకు ; దే. అ. (క. 1. కతుకు. రూ. గతుకు 

2. చప్పరించు. 

స్. (కుక్క) తిను. గదుము ; దే. అ. (క్రి. 1. వొలముగట్లు గదుము కొను. 
వి, ఆ కమించు. 

దే. అ, శ. ఆ కమించుకోను. (ఆత్మ నేపదము) గద్దరించు ; దే. న. (కీ 1. గర్జించు. 

లి వ్యాధిచే శరీరమున ఉబ్బర నేర్పుకు గర్జించు : చే. న, కీ. అదలించు. 
గనికటు ; చే. అ. (కి. గడకటు. టె ఉట గవ్వాలుకొట్టు : దే. అ. క. 1. అభూత కల్పనలు చేయు. 

2. కోతలుకోయు. 
గ ప్ముళించు : "దే. న. శీ. పీల్చు. 
గబగబలాడు ; జే, ల. (కి తొందరపడు. 
గజాలునదూకు ; చే అ. శ్రీ. తొందరగ దూకు. 
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గబ్బరించు : దే. అ. క. గర్జించు. 
గబ్బిమీజు జే అ, శః గర్వ మతిశోయించు, 

గబ్బుకొను : చే, అ. (కి. పరిమళించు. 

గమ్బుగబ్బువడు: చే. అ. శ. ఊరంతట చెడ్డ చీకు వ్యాపించు. 

( ₹లం) 
గబ్బుదేజు : చే. అ. (కి. వకాకించు. 

గబ్బుమీటు ( మదముచే నిక్కు, 
“పచ్చబంరగారు కుప్పలు సేయంగా రాజె 

గబ్బుమోా టీన ఏరి గుబ్బలందు.” 

పోండు. మూ, 
గబ్బులేచు : డే. అ, [కి 1. అల్ల రిపాలగు. 

2, నంగతి బై టపడు. 

గబ్బువలచు ; జే. అ. [కిం మాంనగంధము వేయు. 
గబ్బెక్టు ; డే, అ. BL దట్టమగు. 

2. దుర్లంధముకోొట్టు (నె. జిం 

న అపకీ రినొందు. (తెలం) 
గభేలుమను : చే, అ, (కి. ఎక్కువ అదరు. 
గుభేలుమను: | “ఉండె గుఖీలు మన్నది” 
గమ మక ముగొన్సు ; ము. అ. (కి, యత్ని ౦చు. 

నమకించు : : మీ. అ. కి. 1. యత్నించు. 

2. ఒప. 

ఏ. తలంచు. 

గమగమలాడు ; చే, అ. (కి. కసూరిమొ॥ గవగమయనివాననక్రొబ్లు 
గమగమించు ; జే. అ. |క్రి, పరిమళించు. 
గమనించు , చే. అ. కం 1. పోవు. 

2. తిరుగు... 

ఏ. కుతూవహాలపడు. 
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2 పాటించు. 

3. నడువు. 
గమాయించు ః చే. అ. (శ్రి. సరిమళించు, 

గమిుంచు ; | నం, అ (కై. పోవు. 

గమియించు; ( న కి. రమించు. 

గమికీలుకొటుః చే, అ. Ee వీవీ గింతలుపెటు, బడజాయికోొటు. 
శు ౧౧ టు లు 

గమిమాడు 9 ౫ 

గములుగటు ; 
టై 

గములుకొనుః 

గమ్మత్తుచిమ్ము?; చే. అ. (క్రి. వీనోదము కలిగించు. హంస. 1 ఆ, 

గమ్మత్తు చేయు; చే. అ. కి. 1. నినోదార్గ మున్న దానిని లేనట్టు, 

'లేనిదాని నున్నట్లు అనిపించు, 

వ పోగొటు 

గయాళించు ] జే, అ. [క 1. ధూరకొ నెజిపు. 
గయ్యాశించు | 2. భర్తను లెక్క గొనక ధూ ర్రత 

సెజుపు. 

గరగరలాడు + చే. అ. క్రి, శోభిల్లు. 
చరివించు ; వై. అ= క్రిః గర్వించు. 

జ 

! చే. అ. (కీ. గుంపుగొనుం 

శగరిసిందు « . అ. డీ 1. అతిశయిరిచు. 

౨. జయించు. క, వ. రొ, యుద్ధ. 

శగరుజా ౩ చ, అ, డీ. గర్జించు: ప, వీ. 

శరిదాల్బు స్థ 
చే. అ (కి. గగుదొడుచు. 

బరుపొఖి | & బి 

గరు సెక్కు * దే. అ. (క 1. పొగరెక్కు. 

2. ఉబ్బు. 
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గరువించు చే. అ. కి. 1. గరుసుమోజు. 

2. పహాదుమోబు. 

3 బడుదాటు 

గర్జించు లీ 

గర్జిల్లు వ నం, అ. కి, పెద్దధ్యనిచెయు. (సింసశనులూ 

గరిలు 

గర్తించు : సం. అ. క్రి. 1. లోభించు 

2. చరానగోౌను. 

ఏ, కక్కు. ర్తిపడుం 

గర్భీకరించు ఏ నం, అ. (క్రి. 1. ఇముడ్యుకోను. 

2. కడుపున బెట్టుకొను. 

గర్వాడు : | 
గుఠువాడు: | చే. అ, క్రి. నేయు. 

గర్వించు : సం. అ కి. గర(పకు, రూ. గరెనించు. 

గర్సించు :ః నై. న. (క్ర. ఘర్తించు. 

గరి ౦చు ; నం. న. కి. 1. ఏవగించూ సా 

2, నిందించు. 

గరుపటు ; అన్య. డే, అ. [క్రి 1. పనిపడు. 
ర ల 

2, అవసర మేర్చ్పను. (కేలం ? 

గబికట్టు | ] 

గబకొను: దే. అ. క్రి. నత్తుముగడ్డకట్టు. గణకు. రూ. కణికు. 
గఅవడు 

గణీకొను ; చే. అ. క్రీ. 1. తగులుకోను. 

౨. అతిశయించు. 

గజీపడు : చే. అ. కి. స్పర్షించు, కజకుపాజు. 

గబుసు దేజు }* అ, (కి. కణజకుదనము చెందు. హాద్దుమిోాజు. 

గరుసుమీఖు : “గకబుసువిాజటిన జెలికరణి కన్నీరు 
"టి. 

గసంయం౦గ)) క. పొ. పూ. భో. 
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గలగరించు : చే. న. కి బాగుగ కలియునట్టు చేయు. 
గలగలలాడు ; దే. అ. [కి 1. ఎండు కాయ లోనిగింజలుధ్వనిచేయు. 

2, సీటుపోవు. 

గలతరించు : చే. అ. |. జల్లువును. 

గలపరించు : చే, అ. (కి. గగుర్చొడుచు. 

గలబరించు ; హిం. అ. (కి. 1. గలభరించు. చివరా. ఏ ఆ. 
౨. కలలు. 

గలభాచేయు : అన్య. చే, అ. [కి 1 అల రిచేయు. 

గలాభావేయుః | 2. పొడుచేయు. 
ఏ. గందరగోళముచేయు. 

గల్లంతుచేయ : చే. అ. క్రి. 1. అల్ప రిచేయు, 
2. కాంజేయు, 

గలాయించు ; చే. అ, [కిం 1. పహారించు, 

౨. పాడుచేయు. 

ఏ. కరగించు. 

'గల్లాకొలుపు : అన్య. దే, అ. క. థాన్య మమ్ము. ( తెలం) 

గలివిలిచేయు : చే.న (కి. క్లందు 

గపృవడు ! చే. అ, [కిం చెను లున్న ట్లు లుండీ జబ్బునలన 

గదెలువడు ;, వినిపించకసోను. (తెలం. గూళ్ళువడు : | ) 
గవ్వట్లాడు ఫి చే. అ, (కి. పనిలేక తిరుగు. (చూ. గో 

గవేషించు ; నం. న, శ్రి. వెదకు. 
గసివిసిసేయు : చే న. శ్రీ. కలయ న. 

గవానమగు ఏ నం, అ, (కి. అగమ్యమగు, 



గొ 
గౌటాలుపడు ; చే. అ. కి. కష్టములచే అనుభనము గడించు. 
గొటిలు : చే, అ. (కి. [2 చచ్చు. 

౨. ఇెదరు 
గాడిగడగు ; జీ. న. [క L కడ లేర్చు. రా. వీ. 

౨. నంచయనము సేయు. 

గాం డీంచు : చే, అ. కి. 1 పడిసెముపట్టి “మొగ ముబ్బు. 
గాం।|తుపెశ = ఫలి బాబు పెటు. (య లు 9 ఫులి 2 బ్బ ఎల్టు 

గాడించు : 

గాజపొడు ; చే, అ. డీ మట్టిలో గాజు పెట్టి ఆటలాడు. (తెలం) 
గాజుపడు : 
గాజువారు : ధే. అ.. క్రి. కాంతిహీనవుగు. 

గాడిదీయు ౩: చే.న. శీ. లోతుగుంట తీయు. (నె. జి.) 
2. కందకము తీయు. 
ని, క జ్ఞకు మధ్య కొంతభాగము తేక్కు_న 

చేయు. (తెలం) 
గాడెమువడు : చే. అ. శ్రీ. బండిదారి యేర్పడు. 
గాత్రముతీయు : చే. న, కి. గుంటచేయు. 

గొతిగొను , దే. స కి. కొట్టు. 

గాతుకల6గృు . వై. స. కి. 1. (పేలు. 

“వి. పగులు. 

గొతుగావించు : చే. న. (కి. భేదించు. 

గాథ లు[త్రవ్వు ఏ మి. అ. క్ర. కథలు చెప్పుకొను. 
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గానుగాడు ; చే. న. శి 1. తె లాదికము నోడ్చు. 
గానుగులాడు; ౨. విశ్షించు. 

గాబరాభడు : | అన్య. డే, అ. శ. 1. కలయతయపడు. 

గాభరా'పెట్టు 9. తొందరపడు. 

గామడంచు : చే. న, శ్రి. గహ మావేశించు. 
గాయవడు ; చే. అ. కి 1. చెబ్బతిను. 

ఏ. బాధనెొందు. 

E27 గాయపణు-చు. 

గాయపెట్టు దే. అ. క్ర, 1. ఉన్ననొప్పి నధికముచేసి చెప్పు. 
"వద ీక వేయు. 

గారచెయు : చే. న. కి. గచ్చుచేయు. 

గారప్రడు : దే. న. (కి. తాంబూలము. వలన పండ్లు ఎజ్జకప్పు 
గారపట్టు | వేయు, 

గారముచేయు : చే. స. శీ. ముద్దుచేయు. 

గారలు వెట్లు చే. సన, (క్రి. బురద తిప్పులు ఏర్ప డునట్టుచేయు. 
“కములాకరంబులు కలచి గారలు నెట్ట 

వృష్.జాతేంబులు వీఖుగందన్ని.”’ 

. మొల్ల. సుం, 

గారవించు : వె. స క్రి. గౌరవించు. 

గారవిల్లు : వై. అ. కి. 1. _పేవుపొందు. 

౨. గెరనముపొందు. 

గారాబముచేయు : 
గారాముచేయు [క స (కి. ముద్దుచేయు, 

గార్యముచేయు దే. న. (క్రి. 1. చనవిచ్చు.. 
లి ముద్దుసేయు (కలం) 

గాలమువేయు ; చే. న, శ్రీ. చేపను పత్రిక ట్లుగ నితకులను 
ఒ త్తిడ్ లోనికించెచ్చు. ( తెలం) 
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గాలించు : దే. న. (క్రి. 1. శోధించు, 

2. వెదకు 

న, బయ్యము మొ! జాయి, పొట్టు, 

వోవునట్టు నీళ్ళు వోసికడుగు. 

గాలికొలుప్తు: చె. న. క. 'నెజ్హి సేయు. ప. వి. 

గాలిగొను : దే. అ. శ. గాలిచేం దడియారు 

గాలిగాలిపోవు : చే. అ. |. పిల్లలు సరియైన శితణ "లేక స్వేచ్చగ 

వర్తించు. (తెలం) 

గాలిదినుపించు : చే. న. కి. మోనగించు. 

గాలిబుచ్చు వ. చే. న. క్ర. 1. గాలిలోకలుపు. 

ల వ్యర్థమగు. 

గాలిచోవు : చే. అ. క్రి. వ్యర్థమగు. 

గాలివా ర్తలాడు ; చే. న. (క. అభూత కల్పనలతో మాటలాడు. 

(రాజరంజన స్ద్యా విలానముఎ) 

గాలిసోకు ; చే. న. క్రి 1. దయ్యముపట్టు, 
రి 

2, దుష్ట గహ మా వేగించు. 

గాలు(క్రుంగు : చే. అ. (క్రి. బండి చక్రము దిగయుడు. 

గాళ్ళుపోయు ;]) చే. అ. క్ర. పశువుల కొకరకమైన మళౌచికము 
గాస్ఫతగులు || వంటి వ్యాధినచ్చు. 

గావర పెట్టు చే. అ. (క్రి, 1. కడుపులో తిప్పు. 

2. కలతపెటు. (జలం) 
. A) 

* పూనకములో దంతములతో 
గ్ జైలు “మొ! వాని మెడ పట్లుకొను. 

(ne 

(ns 

గావువ(వృట్లు : చే. 2 (co 

గాసించు : డే. న. క్రీ. బాధించు 

గాసిగొను: చె న. అ. క్రీ. 1. దుఃఖంచు, 

2. చాధపెటు. 

గాసిపడు : చే. అ. శ్రి. 1. బాధపడు. 
2, దుఃఖంచు, 
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గొ సి(బణఖుచు డే. న. శ్రీ. గాసిబడం జేయు. 

గాసింబెటు : చే. న. శక్ర. 1 చాధషెట్టు, 
C9 8) 

౨. దుకఖపెటు, 
రి రజి 

గాసిచేయు ; దే. న. [కి 1. చాధచేయు, 

2, న్య భధ పెట్టు. 

గాసియగు : చే, అ క్రీ. నాశమగు. 

గాసిలు "జే య (కీ. l. డయ్యు. 
ర oa) 

గొను 9, రకోపించు. 

గాశచేయు 4 డే. స. కి. నాశ మొనక్చు, 

గి 

గింగిరాలు తిరుగు : చే. అ. డీ కళు బయసు కము. 

గింగురెతు ;) చే. అ. కి. అతిశబము నల చెవులు గడియలుప డు, 
౧౨D ౧ గా 

గింగురుమను : “వానిపాటకు “చెవులు గింిగుశ్చి తినని. 

గింజాకొను 4 దీ. అ, [కి 1. "కాలు సేతు లార్చి తన్నుకొను, 

౨. మాటపడీి గింజుకొను 

గికురించు ; జే స. (కి. 1. తప్పించు. 

గిచ్చు 5 జే, స. క్రి గిలు. 

గిజగిజకుడుచు ; 

గిజగిజలాడు 4 

గిజగిజపడు ః 

గిజగిజకొను ; చే. అ. E తత్తేజిపడు. 

గిజాటపడు ; చే. అ. కి. విసుగుచెరిదు. (బ క్తిడిచే 

గిటగిటమను . చే. అ. కి. జవ్యాడు, — 

అ. కీ. పైరు నర్షాభావమువే౮ాని తెగులు గిట్కాబారు ; చే, 

గిటకణారు ; నల్త్లయాని సుంప్రునొందక పోవు, 



గిదరాయంచు ; 

గిరదాయించు : 

గినుమాడు ; 

గిరకపడుః 

గణక వడు; 

గరగిరతిరుగు ; 

గరాటువేయు ; 

364 

"బీ, అ. (కి, 1. పండ్లు దగ్గజుపడు. 

9. శేగడ్డి భూములో పశువుల కా 
దిగబడి గిట్లలు నొక్కు_కొొను. 

“జ్, న. (కి కదలకుండంజేయు. కు 

చే, న. (కి 

ఏ, అనుకూలించు. 

4. పోతమగు. 

5. తగిన (పతిఫలము లభించ, 
లూ, కిట్టు 

= అ. (కీ. పేరుగుదలలేక ముదుకు. 
, అ. (క్రేం మేం బిగువెక్కు.. 

2, తప్పెటలుకొట్టు. 

చే, అ. [క్రీం || చుట్టుకొను. 

dh ౧1 

2 వ్యావించు. 

చే. న. (క్రి. నంచించు. 
డే. అ. (కి. 1 వొట్టిదగు, 

2 గుజాపడు. 
లు 

చ, ఆ, (క్రై, పరి భమించు. 

దే. స Ee రివేయు, 

చే, స్, శీ. సంజ జేయు. ళా, గిరువుం 

చే. న. (క్రి, 1. చుటుకొను 
9 xe 
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గిణీకొలువు : డే. న. (కి. ఆనరింప. చేయు. 
గాయము 
నరుకు : చే. అ. (కి, అతురములు వంకర టింకరగా (వాయు. 

గిణుకను : దే. అ. కి. గిఅుక్కని ధ్యనిచేయు. 
గిఅక్క_ను : చే. అ. (కి. వేగముగ మజులు.. 
గయిమ్కనతిరుగు: చే. అ. (కి. వేగముగ తిరోగవానము వేయు. 
గిలుప్ప; చే. న. (క్రి. 1. అతరములు స్పష్టతలేక వంకర 
గిరుపు ; ( టింకరగా గీయు, 

2 తపస్సు _చూతోను తుడుచు. 

ఏ. (కన్ను) తిప్పు. 
4. నంజ చేయు. 

గిలకరంచు ; చే. న. శ. చిలుకు. 

గిలకొటు : చే. స. క్రి. మధథించు. 
(ou 

గిలగిలతాడ్శు జ్ క బాధతే. నా 

గంగిలయ గనార్చుః “అ. 65 చ్ ౬ గొట్టుకొను, 

గిలాబుచేయు : న. కి. సన్నగా గచ్చుచేయు. ( తెలం) 

గలిగించు 
" "ద్, కి. గిలిగింత" గిలిగింత లార్సు " ౮ గేఅగంతి పెట్టు 

గలిగిం కవోవుః అ. కి. గిలిగింతకలుగు, 
గిలిగింత వాటు ; 

గిలిగిలించు ; "దే. న. క్రి. చక్కలిగిలి పెట్టు. 

గిలుకడించు : చే. అ. (కి. (మోగు, 1. 
2. చిగురించు. (కలం) 

౮. అనవనరముగా కోపము తెప్పించు, 
4. ఓ వధాదులను నీళ్ళతో, గలిపి 

గలపరించు. 

గిలుకు : దె న. క్రి. కొక్కిరి బిక్కిరిగ (వాయు, 



_ గిలుగుఫొను 

గిలుగుకొను : 

00, 

ర 

న 

foo గా 

. Er 

. E దొౌంగిలించు. 

foo 
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PA పూయు. 

4. _పేశేపించు. ( తెలం) 

* 1. మోనగించు. 

బి, గీల్లు కొనీపోవు. 

3 ఎన్ను. 

4. అపహరించు, 

అపహారిం-చు, 

అపహారిం చు 

- 1. అక్కు, 

2. నఖతతముచేయు. 

ఏ. ఆకు మొ॥ కోయు. 



గీకు : 

గీ(టు : 

గీచు : 

గీజుపోరు : 

గీటడగు : 

గీటడంచు ; 

| 
గీటడచు 

గిటణ(చు : 

గేటుకొటు : 

గీటునంయిుచ్చు : 

గిశ్రగోవిందముపాడు: జి, అ. కి. వడ్చు. రోదనమువేయు. 

గీదరపెటు ; 
ఈ 

గీదుపోరు : 

గీపెటు : 
ఈ 

గీమాలు ; 

కు. 

స్పష్ట. తేని (నాం (వొయు. 

(కన్ను) గిలుపు, 

స్, (కంటిసికు చిమ్ము, చీల్చు, తంతి 

మొ! మాటు. చెక్కి_లిగీటు. గీయు. 

. గీయు, (కాటి చెట్లు మొ!గీయు) నన్నని 

నాదము కలుగునటు కంచుగంటను 

కట యిడీ (తిప్పు. 

. +. విరామము తేకుండసోరు. 

PA మిక్కి_లీ మారాముచేయు. 

(కిం చచ్చు. 

శ. చంపు. 

dh, హు 

గ 
గో . le 

ల్సి 

చే. న. (క్రి. 1. 

ల్సి 
శ 

ఇ చంపు. భాగ, 6 స్క0. 

. గీతవెట్టు, అంగీకరింపకపోను. 

. తృణీకరించు. 

దే. అ. న. (క్ |. అల్ల రిచేయు. 

9. పోరుపెటు. 
శ్ర 

డే, అ. శ. గీజుపోరు. 

చే. అ. [కి పే. ఘీంకరించు, 

9 మొబ పెట్టు. 

దే, న. (కి. బతిమాలు, 
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గీయు ; చే. న. క్రి. 1. గీచు. 
బి, వాయించు. 

త కల్లుతీయు. 

4. రేఖలు వాయు. 
గీరనగింజలాడు; చే. న. (క్రి. గీరనగింజ లను చేరు గల ఆట ఆకు 

(వీల్హలు 

గీటు : డే, న. [కిం 1. నాటు. 

2. రక్కు. 

2. పుల లుపెటు*ః 
గ లు 

గీ జెత్తు : చే. అ. డీ. గర్వ మెత్తు 

గీలు : చే, అ. (కీ. సవించు. ఆము. 4 ఆ 

Oh గుంజనునుగు . న. క్రి. పరిహాోనముచేయు. 
tw ల : 

గుంజలిపెటు : 

గుంజనుసుకు : | 

డే, న. 
ర 

గుంజాటనపడు : చే. అ. డీ. 

దా 

1. ఆలోచన తెగక చాధపను. 

ఏ ఇబ్బందిపడు. 

గుంజు ; దే. | 

లి 

న, (కిం . లాగు. 

. పీల్చి వేయు. 
1. 

“గనములాగు.”? 

ని, బట్టలుదుకు. 

గుంజుకొను : చే. అ. కి. లాగుకొను, బాధపడు. 

గుంజునునుకు ; చే. న. [కి. పరిహసించు. 

గుంజులాడు : చే. న, (శ్రీ. స్ర్రీని బలవంతము చేయు. 

అ, డీ. సెనగులాడు. ( తలం) 

గుబివెట్లు చే. స, (క. కుంచెలుకట్టు. 
జ టు 6 
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గుంటపెట్టి గంటవాయించుః చే. స. (క్రి. పూర్తిగ మజచిపోవు. 
గుంటలుపడు : చే. అ. క్రి. లోతుకుపోవు. 

గుంటుక గొట్టు ; దే. న క్రి. భూమిని గెల్బుకొట్టిన తర్వాత నమా 

నమువేయు. (లం) 

గుంటుకుకొట్టు : చే. అ. (క్రి గుంజిళ్ళు తీయువానివలె మై కిపోవుచు 

(కిందికి నచ్చుచుం౦డు. 

= క్. చలించు. 

= డీ. క దలీంచు. 

. (కి. 1. తుపాకి "పేల్కు- 

2. విఘ్న మాచరించు. 

గుండెగుబగుబలాడు: చే. అ. క. గుండెనొట్టు. 

గుండెకరుగుకొనిసోవు: బే. అ, శ్ర. జాలికలుగు. 

గుండెవటు 

గుండెవట్టుకి కొను; 

గుండ్రలుకొ ను : చే. అ. కి. మండల భమణము చేయు. 

గుం|డలుకొలుపుః చే. న, కి. గుండలుకొను. (పే. 

గుండకూడు . చే. అ. [ి. గుంపుకట్టు. 

గుండాడు : చే. అ. క. గుండకొట్టు. 

గుండుకొట్టంచుకొను: చే. అ. కి. నున్నగ బుజ్జి గీయించుకొను. 
గుండు5ె న్స్ : దే. అ, Es చుట్టుకొను. 

గుండుగిలు : చే. అ. కి. గుంప్పుగాపడు. 

గుండుగూడు : చే. అ. కి. గుంపుగా ప్రయత్నించు. 

గుండుబెండాడు : చే. అ 

న గుండుపేయు ; చే. 

(శే అ. |కి. దిటముకొను, బలపడు, 

గుం(డించు : దే. స. [కి 1. తికుగయబడు. 

ఏ. తిరుగాడు, 

గుండెనీరగు : చే. అ. [కి 1. కరగు. 

౨, సిటగు. 

ఏ, భస్మమగు, 
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గుంపించు : చే. అ (క్రి. 1. కుప్ప వేయు. 
2, అకి కమించు. 

గుంఫుక ట్టు ; చే. అ. [కి జక కట్టగట్టి ఏకీభావము మాపు. 

గుంపుకొ(గొను: . 
ద. అ, (క. మొ తముగంజేరు, 

గుంపుగూడు | (చ é లా య 

గుంపు దేక్చు : చె. అ. కి. గుంపుగొను. 

గుంఫంచు నం. సన [కి గుచ్చు 

క)_తిరు | గు గ్రాారుగు న దే. అ. కి. ఆశ్యానమునుపొందు. 
గుక్క |(తిప్ఫుకొొను: 

గుక్యపట్టు : చే. అ. క్రి శ్యానము బిగబట్టి యేడు. 
గుగ్గిలమువేయు : చే. స. (శ్రి. 1. పురిళొల్చు. 

౪. కోపించు వానిని కోపాధికుని జే, ము 

అ. (కి. భూపమువేయు. 

గుజగుజపడు : 

గుజగుజపోవు ; జే. అ, (డీ. రహస్య కుంతేనము లాకు, 

గుజగుజలువోవు; 

గుజగుజయగు : చే. అ, కి. విలవిలలాడు. 

గుజగుజలాడు ; చే. అ. [కి 1. గునగునలాడు. 

2. (తొక్క_టపడు. 

గుజారతు సేయు: హిం. అ, (కి. ఒకరిద్యారా పనిచేయు. 

గుటకపడు : చే. అ. కి. 1. మింగుడుపడు. 
2. పారాయించు. 

స్. లభ్యమగు. 

గుజరానాయిచ్చు: చి ద. న. (కి. భరణమిచ్చు. 

గుజరానుపటిచు : అన్య, చే. స. క్రి. అర్చించు. 

గుజరాయించు : అన్య. దే. న. కి. l. వెళ్ళబుచ్చు. (తెలం) 

ఏ. దాటించు. 
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గుటకలువేయు : చే. అ. డీ. ఉవ్విళ్య్ళూను. 

గుటగుటలాడు : చే. అ. శ్ర. 1. అనసానదశయందు౦ డు 

2. అలభ్యనస్తునంపాదనమునకై 
యత్నించు. 

గుటుక్కును ; చే. అ. (కి. చచ్చు. 

గటుక్కు_న (మింగు: చే, న. [కిం "తేలికగ (మింగు, 

గటుక్కుమను : చే. . చచ్చు. 

. సులభముగ (మింగు. 

రహన్యము తెలియని చ్చు. 

. l. అ'ధై ర్యపడు. 

రహస్య భేదన ముగు, 

బయటపడు. 

. పలుఛచనగు. 

డీ. రహస్యాలోచనముసె సేయు. 

గుడారమెత్తు : చే, అ. కి. 1. నెకుతికుగు, 

తోశనుడుచు, పరాజితుడగు. 
చందునిచుట్టు పరివేన 'మేర్చశకు. 

. చేవాలయము ని ర్మంచు. 

గుడికిము (ద వేసికొను; చే, అ. (కి. (బహ్మాచారిణిగనుండు. 

“జననము నందినం బుకువ 

జన్మము కాన లెగాక యాడు దై 

నను గుడి ముద వె చికొనినం 

దగు. శుక. 2 ఆ, 

గుడికొను ష చే న. (కి (కమ్ము. 

గుడిచుటు 

గుడితిట్గు : ఓ చే. న. కి. పదథీణించు. 
గుడి. త్రిప్పు : 

అ 

స. 

peg 
ఎ ఆ ? గుట్టిచ్చు : చే. 

దే + అ, 

సామ సై 

అ 

ఏరి — 0 
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గుడితిరుగుకొను; చే. అ. కి. చుట్టుగా తిరుగు, 

గుడివడు : జే. అ, (క్రి నరుల మగు. 

గుడునువడు ; చే. అ. [కి కలంగందాటు. 

గుడుసువణచు ; చే. స, కి. కొంచెపజచు, కొం చెముసేయు, ర. 

గుడుసులువడు; గుడునువడు : (చ అ. క కలలణాటు. 

గుడుసుషవృవడు; గుడునుళ్వాజు: (౧ "౫" 
గుడిగుజాలకు పండుతోము; చే. అ. (కి. నిర్వ్వ్యనసాయముగ, 

(ఆ య య 

గూమ్బుండు. 

గుడునుడుదు : చే. అ. శ. వొాగముటోతుతనముమయొక్క_ ఫ ఫలితము 

ననుథవించు, 

గుడువెట్టు : చే. అ. (క్రి. 1. చచ్చు. 

9 సున్నా పెట్టు. 
బి 

3 వ్యర్థమగు. 

4. పక్సీ'జాతి తి గుడ్లు పెట్టు. 

గుడ్రూడందిసికొ ను; చే. అ. [కిం చూపోపక పోవు. 

గుణగుణలాడు . దే. అ. క్రీ. గుడగుడలాడు, రూ. 

ఆ గుణపడు : సం, అ, (కిం 1. గుణనంతుడగు. 

౨. మెకుగుపడు. 

గుణమగు : సం. అ, (క్రీ, 1. మందుపనిచేయు. 

ఏ, నేలు, సచ్చు, 

-కొందజికి తెనుంగు గుణమగు 

కొందజకును సంన్కృృతంబు గుణమగు, 

భాగ. 1 న్కృ_ం. 

గుణించు : చే. న. (క్రి 1. వల్లించు, 

గుణీయించు: | ౨, ఆలోచించు. 

ల. "లెక్కించు... 

4. హెచ్చ వేయు. 
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లో న్ న్ 0 ర oh ర . (కి. నిర్వంధాం'చు. 

రో Gs శ రో ob య యు 

గుది వెటు 

2 ఒక్క శే (వ్రత్యేకముగ ననుభపించు 
ఏ. సొంతము చేసికొను. 

(జాంబవతీ పిలా 

గుత్త గట్టు దె. అ. (కి. 1. గు త్తకిచ్చు 
2, మొ త్తముగ వెలచేయు : 

గు తివడు : దే, అ క్ర. (పోగుపడు. 

గుత్తులుగొను ఏ దె. అ. కి, గుత్తులు బయలుచేటు. 

గుదగువపడు ఏ) _ 
గుదగుదమను : చె. అ. కి. పరితపించు. 

గుదగుదలాడు : చే. అ. [క్రి డగ్గ శికతో నేడ్చు. 
(కి. మే. కాళ్ళు న్ధంభించు. గుదికట్టు ; చే. అ 

గుదిగట్టు | 2. పశువులు పారిపోకుండ 

కొయ్యకట్టు. 

ఏ. భారము మోపు. 

4. సమూహామగు, 

గుదిగుంపులు చేయు: చే. న. కీ. గుది గుచ్చు. 

గుది గుచ్చు ; చే. న. (కి. చక్క-ంగాకాక్పు. 

గుదిగొను : చే. అ. [కి 1. (పోగువడు. 

2, తొటుపడు. 

ఏ. మోందంబడు. 

గుదిత్రోయు : చే. న క్రి. కాళ్ళుకట్టి త్రోయు. 
గుదివడు : చే. అ. [కి 1. స్తబ్బమగు. 

2. నిస్సహోయస్థితి నుండు. 

గుది వెట్టు : దే. స. క్రి. బంధించు. 

మెడకు 
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గుదుగులుకొను : చే. అ, శ. 1. అధికమగు. 

ఏ. కూలు, 

ఏ. నంకటపడు, 

గుదురుగుచ్చు : చే. న. క్రి. నమనగాం (గుచ్చు. 

గుదులుపట్టు 2: చే. అ. కి. కాళ్ళు _స్థంభించు. 

గుద్దలించు : చే. స కి. తవు. | 

గుద్దలిగొను వ చే. స. క్రి. కీడు తలపెట్టు. 

గుద్దు : చే. న. కి. పిడికిలి బిగించి కొట్టు. 

గునియు : చే అ. కి. 1.. కులుకు. 
2. చిబుపరుగువెబ్లు. 

ఏ. చెదకు. 

4. తూగాడు. 

ర్ సొణుగు. 

6. నణగుం 

7. పెద్దగా నేడ్ను పటమానిమెల్ల గమరాల్దు 

రీ, పనియం దిష్త్రములేక మాట్లాడు. 

గునిసియాడు; న అ. కి. 1. న ర్తించు. 

గునిసాడు ; | 2, ఇష్టములేక ఆలన్యము చేయు. 

గునుక్కు గు న్కు 
గునుకెత్త : సం 

గుప్పలించు ౩ ) చస, శీ. పుక్కిలించు. సంధాన పెట్టు, చిమ్ము, 

గుప్పశించు : | కలిగించు. 

అ. కి. వ్యాపించు. 

నుప్పించు ౩ చే. స. శ్రి. 1 (పయోగించు. 
2 గుప్పు. 

నప్పు : దే, స. [కి 1. గుప్పించు 
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పు: ఏ. గుంవీంచు. 

4. తావళీములు గుప్పించు. 
5. గుప్పిళ తో పారవేయు. 

గుబాళించు : జే. అ. శ్రి. పరిమళించు. రూ. గుమాళించు 
గుబుతుకొను , 

డే. అ. శ్ర. 1. దటమగు. 
గుబురుకొను , రు 

2. బాదగా నేర్పడు. 

గుబులుకొను ; చే. అ. శ్రీ. గుబాళించు. 

గుబ్బటియ : చే. అ. కి. 1. తికుగుడుపడు. 
గుబ్బతిలు : | ౨. అతిశయించు. 

గుబ్బ టీలు : ( ఏ. ఉప్పొంగు. 
య 

గుబ్బ తిలు వ J శీ. పరితపించు. 
తతి, 

గుబ్బిసలాడు : చే. అ. (క్రి. ఉద్వేగముతో గునగునలాడు. 
గుబ్బురను వ చే. అ. శీ. గుబ్బుమను. 

గుభులుకొను : చే. అ. కి. 1. గుభిల్లుమని ధ్యనిచేయు. 

బ్ర వ్యావంచు. 

గుభేలమను వ్ చ. అ. (కిం (గుండె పగులు, 

గుమగుమలాడు : చే. అ. కి. గంధము వెదజల్లు 

(కి గుఘుకటు 2 డే. అ. (కి. 1. నమూహమగు. 
ఎ 

9, పోగుపడు. 

గుమికూడు : బె. అ. |. గుంపుకట్టు. 

గుమికొను 

గుమురుకొను : (4 చే. అ. కి. గుంపుకట్టు. 

గుమురుకట్టు : 

గు ముకు; (కే 

గుబురు: 
. పిడికిలితో బొడుచు. ౭ f ne 
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గుములుకూడ్తు, 

గుములుకొను , దే. అ కి. గంపుకట్టు 
గుమురుక్రట్ప : 

౧ టె 
గుమ్మ టిలు : చే, అ. క్రీ. చూ. గుబ్బటిలు 3 ౧ 

Mn గుమ్మను వ్ చే ట్రై కి. వ్యాపించు. 
గుమ్ముః: చే. న. (కి. వీడికిటితోయబాడు చు. 
గురగురలాడు : చే, ఆ. (క. గొంకుతో సక పెబు 

we) గురగు న చ అ (కి. || చహ్న మగు, 

2. జాపకము వచ్చు. వ 
షా గు ౨౦చు : చే, న, (క. గురుపటు. Pt 3) 

వాం వ గురువుదెజటు : చే అ. కి. సెకుబుకు. 
గురువుచుదాటు : చే. అ (కీ. మించు. 
గురువు వాటు: ) చే. అ శ. 1. సకుగాతు 

గురునువడు : చల 

గుర్గురించు ; బే. అ. శ్రీ. పందియజయ. 
గుర్వుడ6గించు : 

గుర్వణంగించు ; ; 

అ. క. 1. గ 'రవముస్థిరపడు: 
2. నమ్మక నేర్పడు, 
ని. ఆదర్శ మేర్చుడు. 

"ఏటీకొను ; దే. న, కీ. 1. మితియిడు. 
2, లత్య ము పెట్టు . 



నుతేచెదరు ౩ 

గుణీ చేయు శి 

గులీపడు : 

గుణీపఅచు ; 

గుజీయగు + 

గుటీ వెట్టు ఫై 

గుతివేయు : 
గుణీ సయు | 

ఆఅుకొను ౩ 

గుటుతగు ; 

గురితించు ? 

గు రించు : 

గుజుతిడు : 

గుజుతుపడు : 

గుటుతుమీలు 

గుజుతు వేట్టు వ 

గులు తెటు(గు ; 

గుజ్జములుత్ లు; చే అ, (కి కా వారముగను౦డు. 

గుటితు ; 
కవి 

ఫ్? గుళ్తైత్తు 

దే అ. కి. ఆదర్శము నడలు, 5 లత్యుము వెదకు. 
దే. న. (కి. లమ్యంచు. 

డే. అ డీ. 1+ (పసిద్ది కక్కు 

2. ఏర్పడు. 
చే. న, శీ. నిర్ణయించుకొను. 
దే. అ. (కి. లవ్ష్వైమగు. 

డే, న. కి. ఒక దానిని 'హార్చి నీర్షయిం చుకొను, 
బే. న. (క వశపజచుకొొను. 

చే. న. (కి. 1. నిరేశించు. 

లి ఇక_చేయు. 
2. లతశ్వు ముచేయు 

డే. అ (కి. నెలకొొను. 

చే. అ. క్రి. ఘునమగు, 

చే. న. డీ- గుర్తుపట్టు 
ట్ర 

దే. అ. (క. స్పష్ట్రవడు. 
"దే. అ. Ep తెలియక పోను. 

బే. స. క్రి. హీష్న తేముచేయు. 
చే. స 

దే. అ. క. కోపగిం చు, 

ఇ డీ. ఆన వొలుపట్టు+ 

“కుండలలో గుజ్జములు తోలు 
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గులక ర ములు కొను 5 అ. కి. 1. వెంలకల లెత్తు. 

గులకరించు ; అ. [క 1. "మొలక లెత్తు. 

గలగరించు ; |. 2, ఒక పదార్థమును నీళ్ళలో (గలిపి 

గండూపమించి (మింగు. 

ఏ. ఆడవాదు చింతపిక్క లాడు 

నప్పుడు అరచేతులలో పెట్టుకొని 

అటునిటు కదువు. (తూ. గన 

గులాము సేయు వ అన్య. డే. అ (కి జీవించు నె వి, 

గులామెతు : అన్య, చే. అ. కి బవీచ్చ మెత్తు 

గులగుటు ; "దే. అ, (కి. 1. తలుగు, 
౧౧ లట 

9. ననీంచు. 

గుల్ల చేయు: చే.న. క్ర. 1. పీల్చి వేయు, 
2. సర్వధనము వ్యయముచేయు. 

గుల్ల పడు : డే. అ, క్రీ. అవమానపడు. 

గుల్ల పజచు ; జే. నం [కి 1. నాశమువేయు. 

9. వేలికపణుచు, 

గువ్వకరిగొను ; చే. అ. Bg. 1. చేయ. 2. ఏిజృంభించు. 

గువ్వకుత్తుకపడుః చే, అ. |క్రి. నీరసపడు. 
గువ్వకూర్చుండు: చే. అ కి. శెంకాయ మొ! చెట్టానం దె చెడిపోవు. 

గువుకొను : 

గువ్వకలుకొను: చే. అ. క్రి. గుంవుకూడు. 
వం 

గుసగుసలు చే. అ. క్రి, సన్నని గొంతుకతో రవాన్యములు 
గుసగుసలా ప చెప్పిఖొను. 

గుసులూడు ; చే. అ. (క్ర. 1. అధికముగ బాధపడు. (కెలం) 

ల, నంధి బంధములు తెగు. 



గూ 

నూండించు ౩ |) 
య్ . చే. అ. (కః గుడ్డ గగాబకరాయు. 

గూంంలు(చు): గా 

గూటించు 4 చే. స. శ్రీ. 1. నిర్బంధించి యడుగు, 

౨. చీవాటుపెటు. 
oe) 69 

గూటిపజచు దే, న. క్ర. మజుగుపజుచు, 

గూటు 3 చే. న, [కి ఓ నిందించు, 

ల గోడీబిశ్ళయాటలో గరిటతో 

బిళ్ళను పెట్టి కణతో చిమ్ము. 
ర యీ 

(నిందార్థ మున్న 

గూడవేయ : జే. స. [కి గూడలతో నీరుతోడు, 

గూడుకటు : చే. అ, కి. గూడుగా కట్టు. 
ప ౬ 

గూడుదిగు : చే. అ. (క్రీ. గుండెబరువు తగ్గు, 

గూనుగిలు : ౧ 
ఢా ద అ, కి, నరిగు, 

గూనువోవు: ॥ ం 

గూప్పలుతీయించు : చే, న, కి, బండ్ల కుంగట్టిన యెడ్డను మిక్కిలిగా 
పరుగెత్తించు. 

గూనృవడు ; చే. అ. (క్రీ. 1. చిక్షివోవు, 
2, కన్నులు గసంటిలుపడు, 

శి జబ్బలు నొప్పియెక్తు. 



గ్ 

గంటసమాడు : చే. న. (కి. పరిహానమాడు. పాం. మా.ని 
గంటించు : దే న. (కి. (తోయించు, వెడలంగొట్టం 
గంటు వ అ. కి. 1. చలించు. 
గంటుకొను ; 2. పోవు. 
గెంటువడు : ఏ. నంకోచించు. 

4. తగు, 
౧ 

5, చెటు. 

న డీ. l. (తేయు. 

2. తీర్చు, 

ఏ. వయు, 
గెంట్లు : చే. అ. (కి. వంకరగందికుగు, 
గెటించు దే. న. శ. 1 ధటించు. వి 

6 

2, పలక కట్టు. 
గెట్లు వెట్టు : జే. న. కి. హద్దులు నియమించు. (తెలం) 
గడగూడు : చే. న. [కి 1. జతపడు, 

2. కనయు. 

లి. వెన్నంటు. 

గెడసేయు : జే. న. (క్రి 1. కూర్పు. 

2. నమోకించు. 
: చే. న. (క. గెంటివేయు. 

గదుము ; చే, న. [కి Ll వెన్నంటి పాజుగదోలు. 
2. పశువులను బాగుగ పరగ వించు గెనయుః _ చే. అ. క్రి. 1, పెంపొందు. - 
2, తృ_పినొందు. 



65] 

గబ్బు : 

చే. 

ర్న 

అగో 
గే, 

గేల్రిక 

* ఓ. గంటు, 

2. చంపు, 

స. అంతయు జక కలుపు. (కోలం) 
శ. కలగాప్రలగము సేయు. 
5. తిరన్మ_రించు. 

“మబ్బు నుబ్బు గెబ్బు వీబ్యోకవతి వేత్తి” 

కీ, 

పిజయనిలా, 

ఛా౫. 

బయటకి వెళ్ళ గొట్టు, 
చే. న, (కి. పరిహానముజేయు. 

(హూ 1. చేలిందచ్రు. ౨, గాలికాటు. ! 
A) 

ల, లి గాను, 4. గెలిచేయు. 

ర్ గలిచేయు, గేలి"పెటు. 
లు 



గొండికొను డే, అ క నాట్యుమాడు 

గాండియాడు ; చే. అ. gL నాట్యమాడు. 
య 

2. గొండి యను నృృత్వమునుచేయ 

గొంతం౦చు : చే. అ. కి. అతిశయించు. 

గొంతుక విప్పు : చే. అ. (కి. మాటాకుటకు "గళ ము. 

గొంతుకూర్చుండు : చే. అ. కి. మోకాళ్ళు గాొంకువద్ద ఆనునక్ల 

కూ=ర్పు౦డు. 

గొంతుకొను : చే. అ. శ్ర. గొంతు కూర్వుండు. 

గొంతుచించుకొను : చే. అ. కి. బిగ్గజగనణు చు. 

గొం తెమ్మలు వెట్టు ఏ బే. న. (క్ గ బ్బెర్నులు పెట్టు. 

గింది పెట్టు : చే. న. క. దాచు. 

గొట్టు సెయు * టే. న. (శ. 1. బాధించు. 

2. నెల డిసేయు. 
వో 

ఏ, అరడివెటు. హాం. ఏం, 2. €& 
CR) 

గొడయగు ; వ. 
నాణయు 6 అన్పష్టముగ లోలోన(౬ బలికికొను. 

గొణుగుపడు : చే, అ. (క్రి. మాటాడుశ క్తి యాగిపోవు 

(మరణకాలమున 

గొడగు : చే, న. కీ. పనరముల తిత్తు తొలుచు. 

డు : . అ, (కి. 1. నంరనుగు. గొడ్ల వోవు చే. అ, కి 1 వ్యర్థ నుగు 

బ్ర నిషులమగు. 

ఏ, సంతానము లేక పోను. 

గొడ్డుఎయగు ఏ; చే. అ. (కి. క. తోొలయు. 

గొడెటు ; చే. న “కి గు త్తం దీపికా 



282 గొలుసుగౌను 

గా 

ను; దె. అ. కి. 1. దాహామును పొందు, 

లీ. ఆకలిగోను. 

సొ ఆయానముచే బాధపడు. 

4. విజృంభించు, 

గిణగొణలాడు? చే. అ. (క గొెణనగొెణమను, 

గ 
6 ae) 

ట్ి 

రీ. అధికవుగు. 

6. త్యరపడు, 

గొనకొను డే అ. [కి 1. అతిశయించు: 

౨. బయలుదేటు, 

గ, ఒప్పు. 
దాదా... ౪ 
దల (దే: స కి. అతిశయింపజేయు, భాగుపజచు 

కలు: 

గొసనదిగు : "జీ. అ (కి, ఇరిపగు, 

గెనబాటు : దే. అ, క్రి. ఇంపగు; 

గొప్పసేయు ౩ చే.న. కి, సెద్దసేయు 
గ ప్పలుచెప్పు చే. అ క జాబులువొట్టు 

గొబ్బులాడు + చే. అ. షి గంతులుపెట్టు. క. న. రా. యుద్ద 

గెముకు 4 'దేే అ, [కి గొప ప్పలు చెప్పు. 

గొర పెట్టు 3 బే. అ, కి. ఫీంకరించు. 

గొ ర్తిపడు చే, అ, [కి ఎద్దులకు గెబ్బుతగిలిపు రిడగు (కృ. జి.) 

గొతగించు 4 జ్ న. క్రీ గొ 'అుగునట్టుచేయు. 

గెొఅుగు దే. స, డీ. గన 

గొబుగులువడు * చే. అ. డీ. గారం బడినవగు, 

గ ఇ చే, అ. (కిం మాటు = “వేనేగ రుచిగొల్ము. విజె 

మునంగెన్”ి ము _క్తికాం తొ. పరి, 
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గొొలుమను : దే. అ. (కి. దుఃఖం చు. 

గొవరుపోవు : చే. అ. క్రీ. 1. కమరు. 

2, తప్పమగు. 

గొహారుసేయు : చే. న, క్రీ. తపింపచేయు. 

చని గోండ్రబుపెట్టు : చే. అ. [క్రి నిదాచేళ గొంతుకనుండి యూవిరి 
వికుచుచు ధ్వనిచేయు. 

(రూ) 1. గోండించు. 2. గోండిల్లు. 

2. గోం| డిలు. 4. గోండ పెట్టు. 

. గీకుకొను. 

* సలికుండలో నడుగున నట్టవలె నుండు 

. వస్తువు నారగించు. (నుత మండము) 

గియ : జే. 

గి డకికొను : 

గొయశుతిను: జీ, 0 ట్ర ఆ Co Do కా 

గోచరించు : చే. అ. డి. కన్సించు, 

గో(జాడు ; దే. అ. (క్రి. 1. వివాదపడు. 
గొ(జు : ౨, అడిగి విసిగించు. 
గో(జులాడు: ల. గుంజుకొనుం 

గోటగెలుచు : చే. న, (కి. అృశమముగ జయించు. 
గోడకాలుతీయు : చే. న. |క్రి. ఇంటి పునాదులకు గుంట (తవ్వు- 
గోడగించు : చే.న. క్రి. 1. స్పర్థించు. 

2. మాటాడు. 

వి, శద్దించు. 

4. తిరన్క_రించు. 
గొొడాడు : చే. అ (కి 1. గోడువెట్టు. 

2. తలవంచుఖఫొని యేడు. 
2 దుఃఖంచు 



385 గోలు నొటు 
౧ తట 

గాడివడు : చే అ. కి. ఒరగు 

గొడ వెట్టు : చే. న. శ్రీ. ఒరగించు. 

గోడుగుడుచు : చే. అ. (క్రి, న్యధ ననుభవించు. 
గొడుపోసికొను: చే. అ, శ. ఉసుకుపోసికొను. 

గోడుసెయి : _ చే.న. కి. అప్రతిష్ట పడంజేయు. 
గోతపెట్టు దే. న. (కిం గోతిలోపూడ్వా, చంపు. 

““కొండలె మొండెముల్ 

గోత పెట్టుచుండె” కా. క. 

గో దరిల్లు బే. అ. క్రి. భాభపడు. యా. ని. వి. 4 ఆ. 

గోదాడు : చే. న క్రి. అడిగి విసిగించు. 

గోపాలమెత్తు వ దే. స. కి వీచ్చ మత్తు 

గొపంచు : నం. స. (క్రీ. మాటుపజుచు. 

గోపిరముచేయు : చే. న. కి. పెద్దచేయు. (తెలం) 

గోమించు ల ) 
గోముే శ యు. (డే స, (కి. గారాబము చూస్తు, 

గోరగించు : చే. అ. కి. 1. ఎజ్జనగు. 2, భయంకరమగు, 
స్, మొగ్గతోడుగు. 

గొరవడు : చే. అ. కి. చాధపడు, 

గోరాడు చే. న. (కి. కొమ్ములతో "నేలను ఎగంజిమ్ము. 

గోరంచు చే. న. [కి ఎగుర వేయు 
గోరింపులాడు : చే. న. కి. చెండాడు. 

వ. (జే. స “కి. బంతిని గొట్టు. 
న; 

జే. అ. కి. పులుపువల్ల పండ్లు వులియు. 

గోర్మనగు : దే. అ. కి. మిక్కిలి శేగు. పాం, మా.2 ఆ. 

చే. అ, (కి 1. దువ్వెనలేక గోళ్ళతో దువ్వుకొను. 

2. తలంటుపోయు. 



గోరువులోడ్తు సరి6 

గొరుపులాడు ; శే, న. [కి 1. బంతిళికోటు, 
6కు 

2. ఎగుర వేయు. 
గొరెర్వెచ్చనచేయు ఏ దే. న. [క్రీ నులునెచ్చున వేయు. 
గి'రోతు ; చే. న, శ. గోకు (నుచ్చుకొను, La) ౨ 

~ 

₹ 
౧ “ర్చుళాడ్తు క్ జె. అ, శ. బం౦తడొయూ డృ, ల (గ 

౧ ర్చ ళార్చు దే. న, (కి బంకు లాడించు, 
(a) ౧౧ 

ణ్ 

| ౧ లపెట్టు 3 దే, అ. Er 1. అఅచు, 

2. బాధతో నెక్కువగం జెప్పు. గొలించు ; జే. న, (కి. చముకు ఫ్రోక్సి "వచ, 
గొలుదివ్టు : చీ, న, (5. మోనమువేయ్సు, 
గోలురించు . దే, అ. డీ. గాం డించు. 
గోవిందక్షొటు ; దే. అ. క్రి. 1. చనిపోను. 

ల నష్టపడు, 
గోవిందలు కొట్లు “చేల, (కీ. విందు భోజనపు వేళల. బద్య్జను 

చదిని గోవిండలుక్రొటు, వెత్తు ; దే, అ. ,8. (గోన + ఎతు ల 
అదే 

అయి 

1. పశున్సలు పేదకు, 
2, బేడరున్య భానము కలిగించు. 

* (కి. నిందవేయు. 



గౌ 
గౌరవించు : నం. న. కి గౌరవముేయు. 

న్న ముచయించు; నం, అ. [కి చందోదయమగు. 

గౌవొడము : నం. అ, కి. చందు6 డుదయించు, 

నరంతిలు : 
CL చే. అ, కీ. కంవించు 
(గక్కతిల్లు : 

గక్క_దలు : చే. అ. కి. మిక్కిలి కదలు, 

UE 

(గరగ. రువడు: {= అ. కి. కంవించు, 

(గక్కాలువడు: 

(గసించు : నం. న. క్రి. 1. తిను. 

(గసియి౨చు: ౨. _మింగివై చు. 

స్త్ వోయగోొను. 

4. క బళించు. 

(గ్రహించు : నం. న. |. పల్టుకొను. 

గికొను ః చే. అ. కి. 1. చుట్టుకొను. 1 

2 గుమికూడు. 

U వాదఘ్నమగు: నం. అ. కి. కు శుక బంటి యగు. నాసి 

(గుక్కుగొను ; చే. అ. (కః 1. (గుకపట్టు. 

లం (మింగు. 

(గుక్యాతిపష్పుకొను: చే. అ. కి. లేజుఖొను. 
గుక్కలుపెట్టు : దే. అ. [కి 1: వడువునుగు. 

2. తేముక్రొను. 



గక (స గ్రాలుమింగు నిష్ట 

(గుక)_బు అంగు: చీ ల 

గుక్కలు మింగ ఏ: జే, 2 సంపదా. 
(గుక్కైళ్ళు ఎ యంగ్గు; . ఉబలాటపజుచు. 

గుక్కిక్రీంగు : [క అ. (కి. ఉవ్విళూ న, 

(గుకు 3 ల 

క >a అ. క్రి మూట నణంచిక్రా (గుమూమిపై గనకయుంద్ష ద్వ | ను, 

(గుకుుమిక్ర ను: (ఈ. నిశ బ్రముగ నుండు. 
లా గ్రా ముని జే. ఆ, శీ కన్ 

(గుక్కువోవు జే. అ, క్షి స్టో 

(గుచిపాలు ; చ్చ, స్వ గోపడు, 
| బ్యా MN (క్, నాటివోన 

య ఆటా చెయు; జే. న. కి 

(గుచు య్ నౌటనేయు 
గుచు కొను . డుచు 

2. పూలదండక్రుట్టు, 

న, గట్టిగా పటుకొను ణా . 

(గుచ్చెత్తు జల (గుచ్చి కొలిలించ్చు 
(గుడివర్ష, వ్వ కో గొచ్చియెత్తు, 
గుడొసగంచ్ల 6. అ. (కి. అంధమగు.. 

దట్ లు ' : జె, అ, (కీ. నిక మ్ 

(గుచుతుము wr, ల యుండగు, దు వ్ దె. అ డీ. క్ు లు 

(గును : ఎల పెద్దవిగా: చేసి చూచ, 
గుద్దులాశు (డే. దె, స్ [క్రి వీడిక్రిల్రిత్రో వెరాద్రు. 

గుయు 
ఉమ్ము దె న, శ్రీ. నాటు, 
(గువు? ; చ 
అజా % ర్మ (కీ. క్ర ౧ 
(MD ల చ ల న్ & న్యుకొను, 

గాద అ గె, (5. సాగ(గాట్రు, 

(౮ న్నా దే. న, [క్ 1. తవ, 9 

టోప్పించు జ్ న శై | శ్వ 1 చీల్ను ॥ 

౮] య్యు ళా జే. అ. ,( _ ( ప్రచు. 2. వెటీకించు. 
"| జధిముపడు, 



ఇల 

ఘటన చేయు : సం. న (కి కూర్పు 

ఘటనవడు ; నం. అ. [కి కూడు 

ఘటన సేయు నం. న. కి గట్టిచేయు. 

ఘటిం 

ఘటియించు; Oo. న, కి. కలిగించు. 

ఘటిలు : అ. (కి. వరుడు. 

ఘటియిలు - | 

ఘటించు నం. న, [కి 1. పొడుచు. 
ని 

2, కొట్టు. 

ఘనంపఅదు. a న కి. 1. భునముచేయు. 

భుసనపజదు : ౨. సిరపజుచు 

ఘనముచేయు : నం. న డీ. గావ్సేగ భావించు. 

ఘనిభవించు : నం. అ. క. ముద్దకట్టు. 

ఘర్షణచేయు : నం. స. (క్రి. తగవుచేయు. 
ఘర్షణజరుగు ; మి* అ. కి. వోట్లాటయగు, 

“లారీ నిమి త్రము ఘర ణజరిగి: 

ఘర్షణవడు : మి. అ, కి. తగాదాపడు. క్ 

ఘు ర్టించు : నం, న. కి. 1, ఒరయు, 

౨. బాధించు. 

ఏ. నూరుం 

ఘాటించు : నం. అ. కి. చెలశేగు 

ఘాటుకలుగు ; చే. అ. క్రి. పొగరుచిము 
భఘాతలాడు :. నం. న. (క్రి. నిందించు, 

ఘాతించు : నం. న. (క్రి. చంపు, 

ఘిరాయించు : అన్య. చే. స. (క. ముట్టడించు. 



సుంకరంచు 390 

ఘంకరించు : సం. అ. క్రి. వనుగు ధ్యనిసేయు 
ఘుమఘుమలాడు: మి. అ. (కి. 1. గమగకములాడు. 

2. పరిమళించు, 

ఘుర్లు రించు: నం. అ. కి. (పందులు) ధ్యనిచేయు. 

ఘూరదిలు.: నం. అ. కి. 1. కలగుండుప కు. 
కాగా 

9. కదలు. 

ఘూటించు ; నం. అ. కి య కఇెచ్చనుగం దికుగు. 

మూపషించు : నం. అ, శ. (మోయు. 

ఘోషిలు ; స, కి. దాటించు. 
(aa) 

(ఘాణంచు : నం. స. శీ. మఘూనూము.. 

శ 
చంచలించు : సం. అ. క. కదలు, మనః *స్థర్యముపోను. 

చండించు : నం, అ. (క్రి. మిక్కి-లికోకి ంచు, కలహించు, మంద 
గంచు, అలననుగు, చలపట్టు. 

మచ్చరెంచు. 

చకచకలాడు: చే. అ (క్రి. చుతుకుగా నుండు. 

చకితమగు సం. అ. కి. ఉలికిపడు. మనసు విస్గయమునుఫొందు. 
చతాలించు : చే. అ. (కి. చేగము కలిగియుండు. (బొ. కం 
చతురువడు :; మి. అ. (కి, నేర్పరితనముచూపు. 

చదురువడు : నై. అ. (కి. నేర్చరితనము:నూపు. (నె. జిం 
చపా వేయు : అన్య. చే. స. కి. ముద్రణచేయు. అచ్చొత్తు. 
చమక్కారించు : నం. ఈ కి. చమత్కొారమువేయు. 
చరణంబు[ దొప్క; నం. స. (క్రి. కాలు దొక్కు, పెండ్డయాశు. 

CO చరి(యించు ; నం. ఆ, (క్రి, తిరుగు. వ్యభి చరించు. 
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చర్చించు : నం. అ. (క్రీ. చర్చచేయు, అనులేపనముచేయు, 

ఉాహి౦చు. 

చర్వించు : నం. అ. కి. చర్యణముచేయు. 

చ అనగు , దే, అ. (కి పెరు ఒకొొ)_క్క_ చోట చెడి నందు 

'లేర్చుడు. 

దే. న, (కి. అధికారమును సాగించు. 

చారి ఏ. చే. అ క్రై, ఊడిగముచేయు. 

చాడీలుచెవ్చు ; చే. అ. శ్రీ. నేసిని కల్పించి చెప్పు. 
; చే. అ. కి. నెర్నుదిగా చలించు. “చక్క_గావీడను 

వారలాకడుచును) చొ. చు 

* సం. అ. క్రీ. మనోహరములగు. 

చార్వాక మొనర్చు: నం. అ, కి. నా స్తికవాదముచేయు, 

చింకిపోవు : చే. అ కి. చివికిపోవు, చీకివోవు. 
చించు : చే. న. (కి. చినుంగంజేయు, భేదించు. 
చింతచే సేయు శ అ. కి. ఆలోచన వేయు. 

చింతచే సగమగు: నం. అ. డీ. విచారముతో చిక్కి_వోను. 

చింతనికష్టులు రాలు చే. అ. (కిం కన్నులు మిక్కి_లి యెజ్బ్జనగు. 

అ 

అ 

ర్ ల్లో (it ల్ అ G లో గ 

ఈ ౮ 

చింతప(వృడు “+ మి. అ. శ్రీ. దుకిఖపశు, 

చింతయిడు + సనం. అ. కి. ఆలోచనకు తాదానగు. 

చింతించు : నం. స కి, ఆలోచించు, ధ్యానించు. 

చింతిలు(ల్లు : సం. న. (కిం చింతించు. 

చిందయిపోవు : చే. అ. (క్రి. ఖన్న మైవోవు. 

చిందరేంగు ః చే. అ. క్రి. (చిందజ+శేగు చెలశేగు, 
చిందణకొట్టు : ద్ర న. కి. చెల -జేంగు, _తుళ్ళంతలాడు, ఏిరజిమ్ము, 

చిందజల్ గాను. 'దే. అ. (క్రి. చికాకుపడు, విజృరభించు, 

చిందజరేంగు : ( (చెవులు) దిబ్బెళ్లుపడు. 
చిందబిలాడు : చే. న. క్రై చీదజలాడు, ఖండించు. 
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చిందటిలువోవ ; డే, అ, కి. చిల్టులునడు. 

చిందజవందణచేయు: చే. న. E వ్కా కాకుపడ చేయు, చెదజింగొట్టు, 

ఖండించు. భా. ఏ. 5 ఆ. 

చిందజవందణలాడు: చే 

చిందబసేయు : చే 

చిందలు సేయు : చే. న. కి. ని|వ్రకీర్ణ ముసేయు. 
చిందవందగు : చే, అ. కి. శిధిలమగు. 

చిందాడు : దే. అ. కి. చిందులాకు, గంకులు వేయు, 

(చిందు నాట్య భేదము. (యానాడం) 

చిందిలివడు : చే. అ. కి. నంభమించు. 

చిందలిమందిలియగు: చే. అ, కి. చలించు, 

చిందిలు(ల్లు : దే. అ. కి. చిందు. 
గా CC 

చందు చే. అ. కీ, లుకు, రాలు, |పనరించు, తొొణయలు. 

న. క. న్వయ పెట్ట కొట్టు, ఒలికించు. 

చిందుగొను ; చే. అ. కి. కదబీయాడు. 

చిందు(లు) ద్రాక్కు: డే, అ. (కై న రించు కోపముణో గంతులు వేయు, 

బీడ్షలు మకురుతనమున ఎగురు. 

చిందులువాజు : చే. అ. |. చిందులు దొక్కు... (చిందు+ తొప్క) 
చిందువందు : చే. అ. కి. బిందువు బిందువుగా రాలు. 

చిందువంచులాడు: చే. అ. (క్రి. న ర్తించు. 

చిందువందు సేయు: జే. న కి. చదజంగొట్టు, న్యయముసే 

చిందుసేయు : చే. న. క్రీం తోసి సిపుచ్చు. ' “అమ్మి! నామాట సవ్ర 

చిందుసేయక నీవు చేపట్టి లేని 
వన్నెయు వాసియు వచ్చును నీకు) 

క, న. రా. అయో, 

చే, స క్రీం చించు; చినులంేయు. 

చింపులుచేయు 2 చే. న. క్రి, ధ్యంసముచేయు. వోసొట్టు. కాళ. శ, 
చికాకుపడు ఏ జే. అ. (శ్రి. కలశనొందు. విసివికొను. 
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చికితించు నం. స. Er వైద్యముచేయు. 

చికిలించు చే. అ. కన్నులు చికిలించు. 

చికిలిచే యు : చే. న. Es మెజుంగు బెట్టు, నాన చెటు. 

చికిలు : చే. అ డీ. తెచ్చికొనియేడ్ను. లు 

చక్క-ంబట్టు ; దే. న, (కి సివోధించు, భరించు, టపిక బట్టు. 

చక్క బడు చే. అ. (క్రి. సాందమగు. మిగులు 

చిక్కనగు : చే. అ. (కిం స్థిరముగా నుం౦.కు. 

చిక్కనముపోయు: చే. న. క. కుభశార్యములకు ముందు ఇంటింటికి 

పసువు కుంకుమ పంచిపెట్టు. 

చిక్మించు చే. న. క్రి. తగులునడంజేయు, పట్టుకొను. 

చిక్కిరియగు : చే. అ. కి. చిక్కిరిబిక్కిరియగు, "ెల్లాచెదరగు, 

పాడగు, 

క్కి న గమగ : చే. అ. (కి. కృశించు. 

చే. అ. కి. కృతించు, మిగులు, దొరకు, లోయిడు 

ఆగివోవు, నిలుచు, తగులుకొను. 

చిష్కజీరుప(వుడు: బే. అ. కి. వశరములు చిక్కు_వడు, 

చిక్కు ప(వుడు : దే. అ. కి. తగులువడు; పట్టునడు, మెలికనడు, 

చిక్కు_పడు (వే. 

వను కష్టములు తొలగించు, 

చిక్కు ఇ. దే. 

౭ ౭ మాగా 

చిమ్కూలు పెటు చే. నం (క్. ఇబ్బందులు పెట్టు, కష్ట మె 

చిష్కవాప్ప జే. న. కి. చిక్కుతీయు, చక య్. 

చిక్కొంట్టు : జే స. కి. చీకొట్టు- 

చికను : దే, అ. (కి, చిక్కు.లలో(బడు. 

చరం జే. అ. (కి. పల్లవించు, వరిల్లు. రూ. చిగిగిలు. 

కొ(ర్కను:ః చే. అ. |. అంకురించు, ఎట్టనగు, అకిశయిం చు, 

ఉదేకించు. 
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చిగురుచు ; దే. అ. కి. చిగిరించు, ఎజ్త్రనగు. 
చిగుర్చు : దే అ. కీ. చిగుకుచు. 
చిగురు: చీ అ, (కి. కోటిశేక్కు. 
చిగురొత్తు ; చే. అ. డీ. చిగురు, కలుగు, అనురక్రమగు. చిగురులో తు ' 

న్ మ క్ష చవ వేకు, చివురులొ క్ర లాట 
చే 

బగురువలెనగు : జే. అ, డీ. కోటు. 
చిచి కొటు : చే ఎే టె శ 

* సు. (కి. బుజగించ్చు పిల లను ని దహు మటుకు జ గ (| 9 
మృనవున్రగా తటు. 

రు సుష = ఇగ క్ష సాము నన 
చిచ్చు పెట్టు ; బె. న, [కి 1. ఇద్ద జికి మధ్య సొమరస్యను 

చెడనోటు. . 
ర్న 

2. నిప్పుపెటు. నిచు,జుకు: జే. అ. క నవే, ఆ ఆ చా లే ళ్ అ, (Se అగ్నిప రాను నయం, 

జ్, ఆ. కి, కోపగించూ మ౮౯ణం గలవు డెదణు బటచిట లాడు; ౬ 7 ' న్ | 
తెపమునంరటదు.. 

దే. అ. (కి. చిటిక నేయు. 
చిటికలిడు ; చే. అ. (కి. చిటిక లు వేయా. 

దే. న, (కి (వేళ్ళను నరచో నందులలో ధ్వనీ 
పుట్టించు, నిందించు. 

చే కి. చిటికలు వేయు, 
చిటేకాయించు చే. న. కీ తోొలంగించు. 

చే 

చే 

. స్మ E« చెడంగాటు, పగుల గోటు. 
ey ఈ బహీంచు ; + న [కి ముఖము చిటించు, పసుపు చిటించ్రు 

ఉం 
nn శ గు పాదుప్రుచేయు. 

చటిగిలు : దే. అ. (కి, చిటిలు, 
శటీలిసడు ళ్ జీ. ఆ, | కోవించ్రు, కోపపడ్త్సు, కోపమువేయు. 



చిటిలు : చ్ 

చిటుకను : "దే. 

విటుక్ష నచేయు చే 

చిటుచ్కుమను : చే 

జే 

అ 

చిటులు(ట్లు ; దే. అ. 

చిట్టమీడుచు వ చే 

చిట్టలిగు ఛి దే. 

చిట్టలుచె లగు చే 

చిట్టాడు : చే 

రొ 

ధు ఈ6 

ఆ 

నా 

చే అ. 

వా 

శ్ర 
శీ. 
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. చిటు. 

. అల్పశబముచేయు 
లు 

- చిటుక్కుమని ధ్వని చేయు. 

. సులభముగా, "వేగముగా పనిచేయు, 

- (చీము చిటుక్క-_ను, 

- చిటికలు వేయు. 

= కి. 1. వానచినుకు పలుకు. 

౨. మూటిమూటిక్సి వోరుపెట్టు. 

ఓఏ. మాటమాటకు 'దెబ్బకొట్లు. 
€ 

- చిటుక్క-నసి మోయు, 

. 1. బీటలువాటు. 

౨. నాశనముగు. 

. చిటిక చేయు. 

ఆశ్చర్య మగు. 

ఏపంతలుఫవుటు. 
8) 

నంచలించు, నందడించు, అతిశయించు 

క. వ. రా. సుం, 

చిట్లు( (ట్ర) ముకట్టు: చే, అ. శ్ర. 1. అన్నము మొ! అడుగున మాడి 

పోను. 
2. కొలిమిలో  లోవాము కరిగి 

మట్టితో గలసి గట్టిగా ముద్దకట్టి 
వీగిపీకొను. 

చిబుముబ్లాడు : చే. అ. (కీ. (పసరించు. 
ర్ ట 

చిల్లించుకొను ; చే. అ. (కి, ముడతలు పడం౭జేయు. 

చుటు ౬ దే. అ, డీ. 1. వగుళ్ళువాటు, 
య 

౨. మిక్కిలి కోవించు. 

చిడిముడిఫడు : చే. అ. జ. చికాకుపడు; కలగు, 



చితగించు ; 

చిత్తగు : 

చిత్తమిడు : 

చి తము కర6నగు; 

dl, Dh ర 

చి త్తముకొ (గను: 

చికేము తెలియు 
ఆ 

చితమునకు వచ్చు : 

చి తమునీరగు ; 
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అ, క. కందు. న. వీ. న. లి 

, (కి. రూ. చితుక గొటు. 
ఠి 

1. బాగుగ మరించు. 
౧ 

౨. నంసాగము పాకుచేయు. 

అ, (కిం మె తేని వస్తువులు పగులు. 

, అ, డీ. 1. గాలిలేక ఇెకుటవోపి చితచితలాడా 

2. వానకురిసి చెలిసినతేరువాత బంక 

మట్టినేల గొడ్డ (తొక్కుళ్ళు పడీ 

చితచితలాడు. 

క్రీ. 1. సావధానముగా విను, 

౨, తప్పనినరిగా చేయు. 

“పలాయనము చి త్రగించినాడు. 03 

నీ 

జ ఆ, డి న ఆ (కః న్డ్ పోవు; న్యర్థమగు. 

చే. న సుం (కి. కల్పించు, 

సనం. అ, కి. మనసు కరడు. 

నం. అ, డీ. ఆక రించు. 
ర్మ 

నం. అ. (క. అభి పాయ మెబుయగు. 

నం. అ. (కి. నచ్చు. 

సం. అ. క్రి. మనసుకు వచ్చు. 
న౦0. ఆ, క. మనసు (దవించు. 

సం. ఆ అ. కి. అను గవహాము సంపాదించు. 

నం. న. (కిం మనసును వశముచేసిఫోను, 

చే. అ. కిం సత్తునలేకపోను. 

డే. న. (క్రి. చిత్తరువు వాయు, 

డే. అ. క్రీ. ముదితేముగు 

చే. న, E కీడించు 

ప్ర ౭౬% గు గ జ : 
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చిదిమి పట్టు చే. న. కి. పంచి" పెట్టు. 

చిదియు : చే అ. కి ఆకృతి చెడునటు అదునుబడు. కాళ. 2ఆ 
చిదుకు : చే. అ E నలుగు, 

చిదుపు : చే. న. క్రి. నలుగంజేయు. 

చిదుము చే. అ. కి. పువు(లను కోయు. 

చిదము వేయి : నం. న. (క్రి. రం ధమువేయు, 
చినుగు ; చే. అ. క. నసా దిక ము భిన్నమగు. 

చినుకు : చే. అ. (క. వాన ప్రారంభించు. 

చిన్నంయమిచ్చు : చే. న. (క్రి. పరుసి తక్కు_నచేయు. 
చిన్న! వు: చే. అ. (క. ఖు న్నమగు. 

చిన్నకన్ను వడు ద. అ. ట్ర. అరనిమాలి కొతు డగు, 
యు 

చిన్నచూ పుచూచు: చే. న. (కి. చులకనంగగా చూచు. 

చిన్నతనమగు : చే. అ. (కి. అవమానమగు. 

చిన్నపో(వో)వ రు : చే. అ. డి (చిన్న + పోవు సే. చిన్నబుచ్చు. 

ఖన్ను (డగు. 

చిపిలివాడు దే. అ. కి. నసివాళ్యాడు. _ క. వ. రా. యు. 

ఓప్పచెతికిచ్చు : దే. న. (కి. బికారివానినిచేయు. నిర్లనునిచేయు. 
ఎచేతికివచ్చు : చే. అ. క్రి. నిర్లను(డగు. 

చిప్పిలు (ల్లు ; చే. అ. కి. ఉబీకు. 

చిమచిమలాడు : చే. అ. కి. సన్నగా మంటతోగూడిన బాధకలుగు. 

చిముటు . దే. అ. (క్రి. సెగచేయుటశె కనుమూసి తెజచు 
(క. చిముటు) (త. చిముట్టు) శ్రర 

ఠి 

చిమిడివడు : చె, అ. కి. చెడిపోవు. 

చిముడు : దే. అ. క్రి. అన్నము మొ! చెడిపోవు. 

చిముడుచు(డ్చు): చే. న, క్రి. చిముడు (వే. 

చిమ్మదిరుగు : దె. అ. కి. గిరగిర తిరుగు 



చిమ్మలంగు : చే. అ. (కి. నిజృంభించు, 

చమ ర౭బెటు ; చే. న. |కి. నువుంలు జలము కలివి; (పథరు © పై U రాం క్ల 

చిమ్మి రేగు : బే. అ. క. మిక్కిలి ఏజ్బంఫించు. 

1. నీమ్కు కాంతి, మొ! వ్యాపీంప జేయు. 
2, తిరన్క_రించు. 

స కీ ఘుముగా పనిచేయు. 

-వానికిది లెక - యెమి! చిమ్మియనతల 

ఒఅ నైచినాండు. 

చిరుగు : దే. అ. [కి చినుగు. 
చిర్వవోవు :; చే అ.. (కి. చెడిపోవు, ది. భా. ఆ. 2 

క్రి న భానముచేకోపియెనవాడు విసుగుతో 
కోపమును (ప్రదర్శించు, మండిపకు. 

అజలువొడుచు : చే, అ. (కి. ఆవులు మొ! గుంపులువిడి చెదరి చెదరి 

చిజు కొట్టు చే. న. (కి. ఎగిరిపక్షు; చీదగించుకొను. 

చిజుతలు కవిముః జ 8. 1. కరు జెరులు, కము 
రా, 

_ ఈ భే క 1 లం లు - 

చిలుకము కమ్ము: (_ 9 a క చేత క్ 
2 ఇత్యాాధికంముచేత తాకా, చిటుకరుపడు : ( = పషలీ 1 

PD లీకముగ దృ్యమా౦ద్యముకలుగు. చజుత(లు) వాటు ॥ రు 

చిటు కలు వేయు : చే. న. కి. కాళ్ళు చేతులు బంధించి అవమానము 
ఏ 
జఅయు. 



399 చిలుముపట్ట 

చిలటుకవ(ప్రడు :; చే. అ. (క్రి. అనమాన ముపడు 

చిఖుతవోవు ; చే. అ. శ్రీ. జన్ననుగు. 

చిజబుము : చే. అ. (క. విజృంభింయ 

న. కి. వధించు, 

చిలు ముట్టుమను: చే. అ. కి. కొపగించు. 

చిజ్ఞలువా చు : దే. అ. (కి. చిణలువొడుచు. 

చిట్టుక్ "ట్లు ; జే. స. (కి. చిజుకొట్టు . 

చిజ్లుబుజ్టుమను : చే. అ. కి. కోపముతో బుసకొట్టు. = 

చిట్టుబు స్ఫులాదు: చే. అ. " 1. కొపముణో నెన్వరిని దగ్గజకు 

రామియకుండ (పనంగించు. 

(రూ చిజ్హుబుల్హునును. 

2. చిఅుచిటుమను 

చిత్హుమను : చే. అ. డీ. ఫోపముతో లేచు. 

త్రాడు దే. అ, E న్పర్థపడు; వ్యాపించు. నందడించు. 

ఏఐ. రా. 2 ఆ. 

చిలికించు : చే. న. (కి. చిలుకరించు, నీరు కొలదిగా విడల్సు. 

చిలిపి చేస్షలు చేయు: చే. అ, (కి. అల్లంపనులు చేయు, 

చిలివిలిప్రోవోవు : ఏ దే. అ. డి. దట్టమగు, (పకాశించు. తహతవా 
పడు." 

చిలుకరించు : చే. న. కి. చిలికించు. చల్లు. “వాడు నామాంద 

నీళ్ళు చిలకరించినా డు.” (వ్యన.) 

చిలుకు(ల్కు) : దే. న. శ. (క ర్టృర్ణకము) మధించు. 

చిలుము? బట్టు : చ. అ. కి. గొ భ్భము చెట్టు, 

చియముపట్టు : చే. అ. కి. 1. లోహాముకాని తత్సంపర్క_ముచే 
నింకొకవస్తువుగాని త్రుప్పుపట్టుటయో 
చెడిపో వుటయోా జరుగు, 

2. గంజాయి కాగు. 
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చిలువలుపలువలు వేయి ; చే. అ. (కి. శాఖోప శాఖలగు, 

చిలుమువౌటు ; బే. అ. కి. చిలుముపట్టు. 

చిలుమూరు ; దే అ. (కిం క ళౌయిలేని యి తేడి గిన్నెలలో ఫులుప్తు 

గల |దనముల నంయోగముచే రాసో 

యనిక వికారము కలుగు. 

చిల్లబరు(ర్కు)కులాడు చే. న. డీ. సయ్యాటలాడు. (తెలం) 

చిల్లియిడు : దే. అ. కి. 1. చినరలం జీలికలగు. భార. శాం.9ఆ 

2. నరివుడి మధ్య నన్నగా సీకు (పన 

హొంచుటకు నందు ఇచ్చు. 

చిల్లణ సెయు ; చే. న. (కి. నాశనముచేయు. క, న. రొ. యు, 

(పరిగణిం చకపోవు.) 

ఇలు ; డే. అ. [కి ఊబుకు. 
౧ 

చిల్లుంపడు : జే, అ. శ్ర. రధము కలుగు, 

చిల్పులుపుచ్చు : చే. అ. (శ. చిల్లు లేర్సకు. 

విల్లులుపో(వోోవు : చే. అ. శ. (చెవులు) రం|ధములుపడు. 
9 చివువు ; దె. అ. [క్రి 1. నీటిలో నాని గట్టితనము తగ్గు. 

౨. దుఃఖముచేత బాధపడు. 

చివుక్కుమను * ) చీ. అ. కి మనస్సు కలంగు. 

చివుక్కుురుమను: ( ఆకస్మికముగా మనస్సు కుందు. 

చివ్వకుంజేచాప్పు 1 చే. అ. (కి. జగడమునకు సిద్ధమగు. 

చివ్వంగు చే. అ. (క్రీ. తగాదాపడు. 

చివ్వు ; చే. స. శ్రీ. చెక్కు. 



చీకు : చే. స. (క్రి. 1. చప్పరించు 
ఏ. చుంబంచు 

ఏ. వీడించు. 

చీదజగొను : దే. అ. క. lL చెలికారణముచేత వ్య నస్థాశోరాన్య 

మైన మనస్సును పదర్శించు. 

చీ(దటిపడు : ౨, ఓక్పు లేకపోవు 
చీ(దఅరేగు : ఏ. బహీకుప్తానులచేత శరీర సే దాదుల 
చీ(దఅవోవు: వలన శొంకిలేకవో వు, 

చీ(దఆలుపోవు : చే. అ. డీ. దిబ్బిళ్యుపడు. 

బందరించుకొను; చే. అ. (కి. అశహ్యించుకొ ను. 

అందు; చే. అ. శీ. 1. కురియు. 

ఏ. ముక్కు_ వీవు, 

గ. తేన కున్న జ్ఞునమును ఒక్క_సారి 
వెడలంగక్కు (నీవార్థమున.) 

చేకటిగొను : జే. అ. (కిం అంధకారమగు. కఫా, 4 ఆ, 

చ్రీ టిగొల్పు జే స, శీ. చీకటి గొను (సే. అంథకారము నొన 

చికటితప్పు చేయు; చే. న. é క్షి న్యఫచరించు. 

కు. సనం. 0 ఆ. 

ఇష. 7 ఆ. 

ఎ 

హిాారిపంచయు. 

చీకటిమడీ కట్టు: చే. అ. (కి దినములణో నురిశు, 

ఏకటు; కము : కట్టు క్రమ్ము 
చికటుగొన్సు ; 

ఇని. 

ఏకాకుచేయు . 

చీకాకువడు : 

f U 

చే. అ, (క్రి కండ్లు బ్రైరులు కమ్ము. 

దే, య (క. చిక్షటతినగాను. 

జ క ఆ ః ద్, న, (కి. ర. చీకాకు కచ్చించు. 

దే. అ. కి 1 బలహీనవముగు, 

ఖం _(శమపడు అ 



ీకాకుపలుచు 

| 
చీకాకుపటుచు 
చీకిరించు : 
చీకిలించు : 

చీకు ; 

చీకువ 
చీకురించు : 

చీకువాలు గవీయు : 

చీకొటు ట్టు : 

చీటి పాయు క 

చీత్కారించు 3 

చీదరించు : 

చీదిచీది వేయు : 

బరికిగె కొను : 

చరికింగొను ; 
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జే. న. (రిం (సే. నీశాకుపడు. 

జే, అ. కీ. చుట్టునున్న కండలు కొన్ముగా కన్నులు 

సిక్రాను. 

జే, న, Bg. 1. మామిడిపండ్లు మొదలగు వాసి 

రసమును పండ్ల తో క పెల్ఫు. 

వ నస్తువులు నీళ్ళలో మిక్కిలి నాను. 

లె. (పాతది నాసి చెడు, 

జే. అ. కి. వీశాకువడ బాధపడు. 

చే. అ. (కి. చీకిరించు; అంధమగు 

చే, అ. కి. చీకోటియగు 

దే. న. క్ర. చియని నిందించు. 

చే. న. (శ. అజ్ఞ సేయు: ఉత్రకువు (వాయు 

నం. న, (కి. చీయని నిందించు. 

'దే. న, కి. అనహి్యించు, విసుగుకొను. 
దె. అ. క్రి. వడుచు, దుఃఖాభికయముచేయు. 

చే. అ. కి. చీముగలది యగు. 

చే. అ. క్రి. "చెవులు చీముపటినటు బాధపడు. 
ట్ గా 
భార, ఉద్యో. 2 

చే. అ. కి. గర్భము ధరించు, విరహలోవు.. 

(చే న, (కీ. లకు పెట్టు 

చే. న. కి, చీలుచు, గోశు, పిలుచు, ముక్కలు 

చేయు. 

చే. న. (కే. పిలుచు. 

నం. అ. కి. చినిగిన దగు. హంస. 2 ఆ. 
జీ, అ, శ. పలవించు. 

న, కి. చీల్చు, పిల్చు, వదరు, ఆహ్వానించు. 



చవాట్లుతిను : చే. 
క్షా రా 

వువాటుెపిటు "చే. 
9 oe) 

ప్న. బ్ ఆతి ళు ఇల 

ఒంటెను erevew వ గం 

చుంవించు : నం 

చుపుకంచు నం 

చూడు : చే, 

నూది ౦చు సరి 
ww రా | 
యూద: గ పం 

£2 

చూద వము 

చెంకవేయు వ 

చెంగశంగొటు : 
ట్ 

చంగలించు ; క. 

న, డి. పిండియగునట్లు కోటు, 
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. (కి. (బదలగు, చెడు, పాయలను. 

గు Er నీలు | 

. 1. తొలణించు; తీసినేయు. (బౌ, 

బ్ర రాల్ము, 

ఆఅ, (క్. నింద వాయు 

ను. డి. నిందించు, 

ర (ne 

చం 

0. న. Ee ముద్దు'పెట్టుకొను. 

న. (కి. ముద్దుగొను, స్ప శించు, 

న, డి. సుడిసిటంబట్టు. 

N}e క్. కాలు 0 

వ్ 

. [కిం ఫాడిఐవొడిగా అగు. నా 

, అ. శ. బా కాలూందు. 

చె 
న, కి. చెంపహమిోా౭దంయంగొలు. 

తు 
స. డీ. రీడించు. 

. అ. [కి మొలచు; పికసించు, అతిశయిరచు 

ఉత్పాహపడు, ఉలానముగా దూతల 
౧౧ 

గంతులు వేయు, 
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చెంగలిడు : చే. అ, కీ గంతులుపెట్టు. 

డచెంగిపొటు : చే. అ. కి. లంఘీంచు. రా. యు. 

చెంగిపోవు దే, అ. క్రి. దూకు. 
చెంగు; జే స, క్. దాటు, చలించు, పడుచు. 

క, న. రా. అయోా, 

దెంగ్ వరయ దే. స. క్రి. దుక్కి వేళ గట్టు సరిచేయు. 

చెండచిండాడు : చే. న. శ. ఖండించు. 

చెండా (డ్లాడు దే, అ. |కి. బంతియాడు, బంతులాడు. 

స, (కి. ఖండించు. 

చెండి వేయు చే 

చెండు : డే 

చెండుచిండాడు ; చే. 

చెండు బెండెనిందు: 

- ఖండించు, చంపు. 

. ఖండించు. 

(క 

(కి. ఖండించు. 

(కి 
E 

న, కి. చెండు బెండాడు. ర్క ల ల లో 
అచ్చ. రొ. సు. 

x 

చెందికచుట్లు: చే. అ. శ్రీ. వెజనిరంగు ముదవేయు. విజ. స్ ఆ, 
ళు పు 

చెందు : 'దే. అ. కి. కలుగు; నొందు. 

చెంప్రగిలు జే. అ, కి. పెడదారింబట్టు. 

చెంప పెట్టగు : చే. అ. (కి. ఆపద నంభవించు. 

చెంపలువేయు : చే. న. క్రీ. చెంపకాయలు కొట్లు. 
9 ) A) 

చెంపశుద్ది చేయు : చే. న. క్రీ. చపేటపదానమువేయు. పేమాబ్ద. 

చెకపికలాడు : 

tJ x eu IX q 

bE ny 
చెకంబకలు సెయు ౩ బె. న. (కిం ఛకలవీకలముగందే 

చెక్కలు చేయ : : చే. న. శ్రీ. ఖండించు. 

చెక్కలువాప్పు ; జే. న. డీ. తునుకలు చేయు, పగులగోొట్టు. 

చెక్క_-లువౌటు ౩ చే. అ. [కి ముక్కలగు. 

చే, న. చెక్కాడు (కి. ఖండించు, 
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ను (గ్ నవచెం-చు. 

చెక్కు ; జే. న. క్రి. 1. పొదుగు. ననరించు, ఖండించు. 

2. బెమ్మలు చెక్కు, బాణములు చెక్కు. 

ఏ. దోకుడుపాజు మున్నగు వానితో 

దోకు, దోవు, పెట్టు 

చెప్కుచెదరకయుండు : చే. అ. (క. ఎట్టిన నూస్పు. లేక యథాస్థితి 

య౦ందుండు, 

పా చె 'సృెమరు * ద. అ. శ. బధలు. _ 

న్ 

సుటచెనుదుు 1 వ చెక్కూచెవమర్చు : చె. అ. కి. (స్వార్థ మున) చెక్కు చెమరు. 

చెక్కు చమవంచు : చె. న. కి. చిర. చెనుకు (పే. 
అన్న 

లు క మ్కచె( న మరదు : దే, స. (కి. చెక్కు_ చెనురు సే 

చెక్కులు చేయు: డే. న. క్. ముక్కలు సేయు. 

చెక్కు లెత ; జ్ అ. క్రి, మొలకెల్తు. 

చెకొ_త : దే. న. కి బుజగించు 5 గ్రాలు క | ప్ 

చెటాయించు అన్న. దే. న. (కె. విరోధించు. 

చెరుంయన తిరుగు: చే. అ. (కి. పశృంఖలముగ క జొరుగు, 

చటిగాెను : డే, న. (కి శేయూాతయగా ను, తప్పుపట్టు. 
౭ 

చెటు కొక6 శగుః చే. అ. (కి. చెలాణెద రగు. 
ప) గం 

చెటుకటు ; దే. అ. కి. వరిలు, 
రు 6 రుం 

చెటుకొటు ; చే. అ. E సాగువేయిటకు ముందు చేనిలోని 
లు లు 

ముండపొదలు మొ! వానిని నజకి వేయు, 
గొ ॥ 

చెటపట(ట్రాలుపట్టు ; దే. న. (5. శేలు కేలు గీలించు. 
అ ఈ*ట 5 

చెట్టవ(వృట్టు 3 స. కి. సెండియాడు, సక రించు. 

చె 

ర 

చే 
hat దొ x గౌ డి చేసికొను ౨౨ హతం యమ : -జే. గ: ర 63౦ 65 ఆగు అ 

చే కి. మానుపడు, స్తంభించు. 

చే. SUEY 3 ¢ 
గ్ల 
5. విఫలనుగు (పరీత్షు, ఆట పందెము మొ. ) 



చెటుపటు 
406 a) రలు 

చెట్లు సట్టు : దే. అ. (క. చెటవాలను. ఆము, ౫ ఆ, గా 
చెడగొట్టు చే. న, కీ. పొడుచేయు. 
చెడనాడు జే. న. (కి. నిందించు 
చెశవిజును దే. అ. క్రీ. వశ థధ మూస 
చెడామడా తట్టు: బే. న. కి. మిక్కిలి నిందించు. 
చెడిపోవు ; చే. అ. (కి. నాశనమగు, 
చెడు : చే. అ. (కి. న్యర్థ మగు, పతికాలమగు, చదవడు. 

నశించు, పోవు, తగ్గు, 'కాకవోను. 
చెడుగాడు ; చే. న. శ్రీ. నిందించు. 
చెడు : దే. న. [కి తొడచజ చు; నిందించు. 
చెనరంగనాడు ; చ. ను. (ఈ,-తూలనాక్షు, 
చెదరంజడు ; చే. అ, క్రి పక్ష నుగు 
చెచర6నాజు ; డే. అ. (కి వ్యాపించు. 
చెనరించు ; దే. న, Er 'చెదరంజేయు; చెకంసొట్టు, చిందడ గొట్టు. చెవరు ; దే అ. (కి. ఇటునటుపడు, పాడను, పోజిపోవు 

కన్ను చెదను, నడోలు. 
చెదలు పట్టు చే. అ. శీ. 1. నాశనమగు. 

9, సిన్మరెం చు. 

నె, చెదపస్రుకుగు సోకు, 
చదవ(పృటు చే. అ. శీ. చెదలుపటు. 9 29 

ర చెదురు ; దే. అ. (కి. చెదగు. 
చెనకియాక్తు దే. అ. క్రీ. శేగియాడు, 
చెనకు (న్కు దే. న. కీ. తడుము, రమించు, ఎదురొ,_ను, 

కవించు, న్పృృనించు. (రూ. చెణకు) 
చనయు ; చే. అ. న. (కి. ఒప్పు; తాంకు, నరివోలు, ఎదుర్జొను. చన్న(టిపో.వో,వు : చే. అ. కి . 

ర్న టిబా( )వే: అ. [క్రి న్యర్థమగు 
టే 

చేన్నలరు : దె. అ. (కి. అందగించు. 



బన్నారు ద 

చెన్ను పడు చె 

బన్ను పఅబచు బొ. 

వ [జ 
"| 

మ్మ గిలు(ల్లు) : 

చమ శ్ర చెక్కు లాడు: చే. అ. (కః చప్పట్టుకొట్టుచు ఆడు. (ఆడనిల్ల 

జ్ 

. యే, (కిం (సయ 

చెమ్మరించు 
౮ 

. డీ: అంద మతికయించు. 

. (కి. విఫారసు చేయించు. 

జ్నించు 

(కి. వచించు; 

(చెప్పుచేతలు) 

జ్ 

గేం ఆజావించు. 
రో 

(ల . (కీ. వినువారి యిస్టానిష్టములు గవువింపక 

వచించు. 

క్ర. చెమటపోయు 
నం ద. ర 

. (కిం సర్టదముపట్టు. 

. కవించు. రూ. చెవాటూశడ్సు. 
ఠా ర 

న. కి. చితుక నొటు. 
ee 

కి. చెనుటపోయు 

[కి చెమ్మగిల్లు 

. (కిం చెనురించు, 

శీ. అధిక పేమ నెబిపు. 

కి. చెమ్మగిల్ల (జేయు. 

కి తెడిగలది యగు, చమటవోయు,. 

లలు. 

చెమ్మ దిగి దెలాడు: చే. అ. క్రీ. చెడుగుడి యాడు. 
© 

చెమ్మయుటుకు : దే. అ. కి. చెమ్మగిల్లు- 

చెమ్మరించు: చే. అ. [క్రి చెనురించు. 



చమ్మకు 

చమ్మరు ; 

చెయిచాచు : 

చెయిదా6టు fF 

చెయిమారు : 

షు 

చెయ్యిచేసి కొను 

చెయ్యిచ్చు క్ 

చెయ్యూద్కొను 
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దె. అ. [కి చెనుము. 
జే. స. (కి యాచించు. 

జ్, అ, (కిం నశముతప్పు. 

జే. న. శీ. చేకితోగాట్టు. 
జే. న. "కె అడగించు. || Gh డె. అ, కి, వీకగ లుగు, డబ్బు మొరలు. 

చే. న. కిం కొట్టు. జోక్య ము కలిగించుకొను. 
(కి. సాయపడు, మోాననగించు, [| చెలం] 

. (కి. చె యిచ్చు ॥ తోడ్సకు,సాయము చేయు. 
చెరచెరనడచు : చే. (కి. తొంవరగాసాగు. 
చెరమివే మ : చే. న. క. ఖండించు. క. న. రా. యు. 
చెరలాడు : జే. అ. క్తి ఊం చు 

చెరలుకొట్టు (జీ అ. కి. మిక్కిలి యుతపిాంచు చెరలవొడుచు: ( ' "౮ పారా ర 
చేరు వెటికొను: చే. న. (కి. లోంబజచుహొన్సు. (క్డా, 
చవయించు దె. అ. క్. చరించు. 
చెరుగు దే. న. క్రి. శాలించు చేటతో ఇటును. 
చెరువు ; దే. న. క్రీ. పొదుగు, (పూలు మొదలై నవి ఫొప్పున 

దూరు, దువ, 
బెబిగిదో యు చే. న. కీ. జలి ౦చు. 
బజిగుమాయు : చే. అ. శీ. వెలుపల నుంశు. 
చజిగొను : దే. న, కీ. బందిపెట్టు. 
చెఅదు , చే. న. కి. చెడగొట్టు, మానభంగము చేయు. 

చెడంజేయు, 
బేజిదెచ్చు చి. న. (కే. బంచిగా కీసి కాచి వచ్చు. 
చేజిపట్టు : చే. న. కీ. చెజనొౌను, 



చెఎవడు 3 

చెటిప్తు : 

చెబిమివె ము: 

చెజియి చ్చు: 

93 

చెబఐయగెను 

చెబు దెచు 

టీ 

చెణివెటుకొౌను : 
ంఎ 

చబుచు : 

చెభుప్పు : 

చలగించు 

చల(గ్గు ; 

409 చెంమవు 

కీ. బంధనము నొంచు. 

(కి. (సే. ననీంప6 జేయు. 

కి. నిర్చంధముచే పట్టున కు. 
| లు 

“aM ౧ @ 

శి. త్రీని (చెజగా) మజియొకని కిచ్చు. 

. డీ. కిలకిలలా డం. 

కీ ఖైదీలుగా 'దెచ్చు జ 

oh Ph ab ph Dh gh ణ Dh ph gh GI (1 tr చెజిలు దెచ్చు, 

. అ. కి. బందిగా వోవు. 

, అ. (కె, బందీయగు. 

భూ. చెప్పు, వెడంచేయు. 

Pp) 

అ, శ. 

౧ శ. చెడగొట్టు. 

న. క్ర. పూయు. (పూలు) పెట్టు. 

| ను . చెలంగు. , పే. 
WW | 

౫ ob Yb pb ob dh యి 

వ్ 

అ (కి. (గూ. చెల్లు ఉక్చహంం౦చు,విక సిం చు, 
౧ 

వ్యాపించు, ధ్వనించు, ఒప్పు. నంత 

కంచు, ఉండు. 

చే. న. అ, (కి. ఖండించు, అతిశయించు, నరిటు. 
pm 

దే. అ. కి. విజృంభించు. 

నం 5. దినము). రూ. సెలయు, 

చే. అ. (కి. చెలయు 

చలనము, వి కి. గూ. చెలన్సు, జృంభఫీంచు 

. మిక్కిలి విజృంభిం-దు, 

. ఖండించు, అతిశయించు, 

. నరిలు. 
Grn 



చెలాకివడు 

చెలాకిపడు ; 
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అన్య. డే. అ. శ్రీ. ఉత్పాహపడు. నంతపిలు. 
na) 

చలామణియగు : అన్య. చే, అ. డీ. చెల్లు. 

చలాయిందు: అన్య. జబ న. [కి 1. అపిశయముగా జిగించు. 

(సుకుమాలీపరిణ యము.) 

చెలిగిపార వేయు: చే. న. శ్ర. రూ. చెరిగి పారచేయు. 

చెలిగిపోయు 

చలిమి సేయు : 
Pal 

దె_ూకు: 

చతుగు: 

"1. ఇకసల దోవములను గాలించి కోయు 

2. తనరు గల సర్వ పాండిశ్యమును 

_(పదర్శంచు. 

చే, అ. కి. ఎక్కు నగా మాట్లాడు. 

దొ. న. కి. సెముకు, 

చే, న. క. మ. కలితో కంప మొ! వానిని నజకు. 

౨. కాడిగటు పాజులో చెక్కు. 
(౧ 

పూయు. 

dh ౫ 

రై 

ఈల యి 
. (రూ, చెలమ ఒప్సూ, 

కొొంణడెములు చెప్పు. 
లా 

చే. న. (కి. నరయవెటు; అప తీరు. 

చే. న్న దు 

దే. అ. శీ. డ్రీడించు. 

దే. న. (క్రి. జరిగించు, తీర్చు. 

చే. అ. కి. తీంపోవు, సాగు. 

చే, అ. (కి. పడియుండు. 

చే. అ క్ర. తగు, నెగు, నెజవేరు, నమర్గనముగు 
౧ ౧ థి 

తీటు, నశించు, చెలానుణియను. 

అయివోను, కడచు, కొనసాగు, చచ్చు. 

దే. స. (క్రి. 1. ఖాశాకొటివేయు (ఇంతవజకున్న 
అప్పు సివేయు 

2. భూపాయి చెల్లునట్లుగాచేయు (తెలం .) 
mn య 



చలుసమయు : చే స 
రాం 

చవ6గెౌను ; చే. అ 

చవింగెణును : చే. న, 

చెవికోసికొను ; చే. అ. 

వి చేంద చే. అ 

చవినిలుగటు డే. అ 
ae) 

చేవి (బెట్టు : చే, ఆ 

చవియొగు ; 
"(2 

చవుడుకొను ; 

చెవుడుపడు : 

చెవులు నులిపికోనుః చే. 

చెవులయపిండు; చే. న. 

411 చేవులుపిరిడు 

(రేం సున్నజుట్టు. 
e3 

క చెని'మొగు, & టి 

డీ: రహస్యము చెప్పు (కు త్చొర్థమునందు) 

UX విషయమును వినుటయం దధిక మైన 

న రీ ను, (0 ష్ 

“కి. చె చెవికి చేర ఎరొని దగు, అహికేముగు. 

శ్రీ. పదేపడే చెప్పు. 

. (కి. (రూ. చెపినింబెల్టుఎ 

1. సానధానముగ ఏను, 

2 పట్టించుకోను. 

దే. శ (క అంగీకరించు; (శదతో ఏను: 

| యు 
చెపియోబించు ; చే. న. 

చే 

చే 

(కి. చెవిలో ఉప జేశించు. 

. క్రి బఫిరీకృత్ మగు. 

. కి (గూ చెవుక్పుకుం బవైెరనుగు. 

చెవుడుపజణచు ; చే. న. 

అ. E మిక్కి-ల పబూరించు. 

డి. బలవంత ముచే యు (ధశము నసూబు 

చేయు. మొ. వానిలో) 



గ్ ర గ్ 

ల్ో 

గ ద్ర 

చేదా(చు : 

చేచేథ్య ? 

చేబుమణుగు క 

చేటుముణుగు; ప 
చేబుమూడు ; | 

చేశ్చడు : 01 

ol 

ph 

న (కేం 

లు (కం 

+ a] తు, ఆదరిం 

. సమము (క్కు ఆ 

ఛా 

చాకరాకు &E 

ర్ జో మ్ అాష్ాది భలే ~ ఇ వం ణక రెంచు, ప౦డ్వా దు, ఆ_శయమి స్తూ, 

శె రొను, తాలు s. 
(an క 

+ యాచించు, ఆనించు, సీదవుగు. 
లా? 
ఆక్టా 

ఎక్కు_నగా చెప్ప. 

= 1. నరించు. 

2, ఆపద నంభవించు. 
సీ. నతింపంజేయు. 

కేం కున్న మను; 

2, నిశ్వేషమగు. 
7 es 

* పని జరిగినతరువాత నా౭లన ముక్లుగు, 
“ఆజనెటించి చేతడి యాజ దిఫ్రుడు ఇ ల 
దీని కెబ్బంగి మోహనం పెన వేడి 

ఎ 

గలిగా?) కాళ. మ. 1 ఆ. 
1. కొద్దిగా నీళ్ళతో చేయితడువు. 
2. లంచముపెటు, 

న కవు, 
అజాత 



69] 413 చేపటు 

చెతసవడు : | 
చేకనించు . ( నం. అ కె. చైతన్యము నొందు, 

చేతవట్టు దే. న. క్రి. 1. పూనుకొను. 
2 నంగహీంచు. 

ఏ. రతణకు ఒడంబడు. 

చేతవ్వుగొను : చే. అ. (కీ. చేసిక:దోవ మంగీకరించు. 

“కొంకు కొనరును వేతప్వు గొనక 
యుండు, వొండు. 1. ఆ, 

చేతరించు : దే. అ, (కి. మూర్చ బేజ్లు. ప. బీ. 

చేశవులు : దే న. (కి. వెంటతగులు. 

చేతించు : నం. అ. క. చైతన్యముకలుగు. 

చేతికిందగులు : దే. అ. (కి నష్టపోవు. 
చేతులు తడియగు : చే. అ. శ. లంచము లభించు. 

చేతులు నెత్తికివచ్చు: చే. అ. క్రి. పరమదర్శిదు డగు. 
చేతులు పచ్చ (బడు ; బే. అ. (కీ. లంచము లభించు. 

చేతులు పిసికికొను : చే. అ. [కి వశముతప్పు. 
చేందవ్చు : చే. అ. (కి. వశము తప్పు, 

చేదించు ; చే. న. కి. చేదునట్లుగా చేయు. 

అ, (కిం 1. కలుస్రుగా నగు 

2. ఇపషను గాకపోవు, 

చేదోడువడు: చే. న. క్రి. సాయపడు... 
చేద వ్ చే. న, (కి. సీళ్ళుతోడు (బావినుండి) 

చెపు : చే. అ. (కి. పాలు స్రావోన్నుఖమగు 
చేంప్పదించు : "దే. న. (కి. చేయంబేయు. 

చేను[దొక్కించు: చే. న. క్రి. పశువులను జేలలో. (దొక్కిచు. 
చెపట్టు ఫ్ చే. న. కి. స్వీకరించు, సెండ్లాడు, ఆశయించు 

శక కొొను. 
a. 
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415 చేనడలు 

చన ష్ష్ 5 రుం ఇ దగదు, (కం ఆశయమిచ్చు. 

సు, [కిం కొనిపోన; కూడంబెట్టు. 

. వేరకటు. 
6 

. కూడికొొను. 

. పశువులు లింగమును చుంబించు 

కొనుచు మూతపానము చేయు. 

చేరు పే. 

. చేకునట్లు చేయు, 

(పశువులకు ముహ్క_మర్లనము చేయు. 

* చలించు, 

. విడిచిపెటు. 
రై 

. సంతకము వేయు, 

నమస్క-రించు, 

(క. చచెయ్యిపేచు. 

క్రైం లజ్ఞబాపు. 

క * జరు 

(బతుకు చేయు. 



చంక లబింట్గా మెనవు 
చంకలుకొట్టు = జ క ఉకం వ 
చంక లుత్రట్లు ; | “ఆ ఆర్బవా౦చు, 
చంకలువై చుకొన్సు ; ; దే. అ. కి. నం; తోవపకు, 
చంగలించు వ ఎజి, అ, క. చలించు. 
చండించు : చే. న. (కి. నుచ్చగించు. 
చండివడు : చే. అ. కి ముండి శెత్తు. 
చందగు : చే. అ కి. హీతమగు. నిర్వ. 4 ఆ. 
చందమగు ; చే. అ. [కి న్యాయమగు. వందు. 3 ఆ. చందముగొనివచ్చు . దే న. క్రి. ఒకరీతిగావేయు. భార.విరా.2 ఆ. 
చంద మైపొసగు ; బే. యు [కి సిందూరమై యుప ఆము. 1ఆ. 
చందమొందు : చే. న, కిం స్థితిన౦దు భార. శాం.1ఆ. 
చందుమీటు : చే. అ. శ్రీ. శోభిల్లు. 
చంపు ; చే. న. (కీ. వధించు, 
చంపుకుతిను : చే. ౫. (కి. వధించు. 
చకల్ణముపడు : చే. అ. క్రి. ఎక్కసెక్కములాడయికు. 
చక) ప్రా6గ6జేయిు; చే. న. (కి. సిర్మ్నూలము చేయు. 

భార, ఉద్యో. 2 ఆ. 
చక_ంగటు ; చే. న. (క. చాగుగా బగించికట్లు. 
చకం_(జాచు; చే. న. శ్రీ. బొగుగామూచు. (రూ. చక్క-౦జూచు) 
చక్కజేయు : చే. న, శ. చంపు, పరిష్కరించు, పూ ర్తింజేయు, 

= నరిచేయు. 
చక్కంబడు: చే. అ, (కి. కుదుపు, ఫొనగు, తిన్ననగు, తనియు, 

చే. న 

హాసుపడు. 



417 చక్కు చీరిక్ర సేయు 

చక్కంబెట్టు దే న, కి. దో చుకొనిపోవు. (దొంగలు ఇల్లు 
చక్క బెట్టిరి. .) 

చక్క(బౌవు: చే. అ. (క్రి, వమాట రాడకుండ పోను. 
చక టికి(దెచ్చు: 

చక్క.టికిదిద్లు : 

చక్కటికివచ్చు : చే. అ. కి. దగ్గణకు నచ్చు, సమీపించు. 
a 

కో 

కే న. కి. సమర్గించుకొను. 
న 

(క Ur ఖు (ాటెచెప్పు : చే. అ. కి. న్యాయము చెప్పు. భా. రా, యు. 

YER నా శ న 

చక్కాటెయెజు(గు: బే. అ. కి. న్యాయము ెలియు. 

చక్క్టాటులు దీర్లు ర్చు: చే. అ. (కి. తగవులు తీళ్చు. 

క్కట్లు దిద్దు : దే. స. శ్రీ. చక్కయుజఅచు; చక్క-ంగెట్టు. 

క్క_డ(యగు: చే. అ. |. చచ్చు. 

క్కశయ. చే. న, శ. పే. చంపు. 

క_డుచు చే. న. కి. 1. చంపు. 2. ఖండించు. 

చక్కదమగు : చే. అ. కి. అందవుగు. 

చక్కనగు డే. అ. క్రి. తిన్ననగు, సిద్దకుగు, న్యాయమగు. 
చకా ( జ్ అ డు రొండు దె. స. (కి. ఖండించు, 

చక్కాటోవు చే. అ. (కి. చక్కయోవు. 

చక్కె6జిక్కు : చే. అ. క్రీ. ఒక పదేశమున నిముకు, కు. నం. 6 ఆ. 

చక్కెనిక్కు చే. అ. (కిం ఒక దేశమున సెకిపొడుచుకొను. 

చక్కిలిగింతలుగొను:; చే. క్రీ. చకి_లిగింతలుపోవు. 

aE - (కి. చక్కిలిగింతలు పెట్టు. 

చక్కు_గావించు : చే. న. (క్రి. చక్కుచేయు. 

చక్కు_చక్కును : చే. అ. . ఆడుటయందు ధ్వనిచేయు. 

చప చీరిక సేయు: చే. న. కి. ముక్కలు గావించు. 

మంగ్ పాపక ర్భుల “రాతనభటుల. బట్ట 

చక్కు_చీరిక సేయుదు చనుండుమోాజు. 

వి. పు. 4 ఆ 



చే FU ఖండించు. 

శ. ఆ, Er సవయగు, 

డే, న. (క్. నరిచేయు. 

చచ్చునట్టుచేయు: చే. అ. క్రి. ఎదుకుచెప్పక చేయు. 
గ దే, అ, (కి. మరణించు. 

బే, అ. కి. హగాత్తుగా లేచు. 

(రూ. తేటోలున లేచు.) 

చట్టలుచణచు : చే. అ. Be lt చేతులతో శేోఖగా చజచు. 

హారి. పూ. 9 ఆ. 

వ. తకు భుజాస్సాలనము చేయు. 

చట్టలుచిరు : చే. స (క, తేక్క_లు ఖండించు, నధించు. > ఫో 

చటలుదూయుు ; 
రత్రి 

హీ న. రం 3: జ్, ౪ | ఆస 
బట్లరు(దు చు దె, న. [కి చ౦పు, 

టు 

చట్టువ(వృడు: చే. అ. (క. నృబ్బనుగు, కూపఖననాదీకమున నాలా 
(పచేశ్ము తగులు. 

చటుబండలగు ; చే. అ. ED వ్యర్థమగు; నాశేనవుగు, 
చ ) థి 

చట్టు మోపు చే. న. శ్ర. శిక్షగా రాలు మోవీంచు. 

చతాలించు ; దే. అ. |. విజృంభించు 

చకికిలవడు ౩ చే. అ. (కి. కూలంబకు. 

చతికిలు : చే అ. (క, పెజ్హలు "నేల సొన్సు.. 

చత్వారమొదవు ; చె. అ. [కి దృష్టి మాంద్య మగు. చం 2 ఆ. 

చదరంగమాడు ; చే. అ. క్రి. చదరంగప్రుటాట యాడు. 

చదరమగు : చే. అ. శక్ర. చతుర్మశమగ్య; నాల్వుకైవ్రుల  నరిగొ 

నుండు. 

చదరులాడు; చే. న, క్ర. చమత్కరించు. క,వ., శా, సుం, 



చదికిలవడు : 

చ కొలు ; 

చదియబడు : 

చఏయించు: 

భఏయు. ; 

చదివించు : 

చ దుపుయబడు : 

419 చను 

చే 

దె. అ. కి. (స్వార్థముస) నలగు, అణగు, నశించు 

చే. న. శ. చదియు సే. 

దే, అ. (కె. నలయు, అణయ, నశించు. 

క్ న. (కి. చదును పే. కట్న మునిచ్చు, పెట్టు, 

య్, ల చతికిలంబడు. 

చదుగున్నులాగించు: చే. న. (క్రీ. చశ్రములు "వేని బండను లాగించు. 

చదుము : 

చదురశచు ; 

చదురాలగు : 

చయరుడిగు ; 

చచురులుపఎ 

చదురుపయు . 

దువ బె ప్రై ం 

దువవేయు : 

Bas 
అ ఖా చదుళ ; 

oo 

చదచువుదంగుటు : 

చనవిచు. : 
లి 

చనవుచె త్రించు 

చనవెఅుంగు : 

చను ; 

"జే. న, 8 నలంగగొటు. 
~ - ల్ | 

"దె. న. క్. నలంగంొట్టు, పిసుకు, రాచు. 

చ న. (కిం వినశకమా స 

చే. అ. డీ. చాతుర్యము గలదియగు. కు.నం. 9 ఆ. 

చే, అ. క్రి. సింహోననము దిగు. రసిక. 1. 

; దే, అ. కి. చతురో కులు పలుకు. 

దె. అ. కి. పెండ్లిలో ' నేజావాణి జరుపు. వ్యన, 

డే. న, కి. చదువ వే వేయు, పోగొట్టు. 

చే. న. కి. అక్షురాభ్యానముచెయు, 

చే. న ప భంసించు, వనర / న E పఠించు, అభ్యసించు వ్యర్థముగా 

(పసంగించు. 

చే. (కీ. చదివినదానియ౦ దనుర క్ష మగు. 

దే. అ. (కి మ. మణి మొక శు ప పరిచయా ఫెక్యమును 

(పకటించుటకు ప్లుగా (ప్రవర్తించు. 

ఏ. "పోర పిచ్చు. 

చే. అ. (కి. చనవిచ్చు. కోరిక శాలింను 
అజ శ ₹ య 

ద. అ, Er చనవిచ్చు 

చె న. కి, అరత తెలియు, కు. నం. 10 ఆ. 
యౌ 

చే, న : E వోవు. చెలు, |పసిదముగు, మరణించు, 

I ఇ 
ఒప్వూ, నడచు. 



చను దెంచు 

చనుదెంచు = 

చనుమానమందు: 

లాక్ చస్చట యు 

చస్పటింబు : 

చప్పబటులు పెటు : 
టె 

చప్పడించు ; 
చప్పపడు ; 

చప్పరించు 0 

చప్పలించు ; 

చప్ప ; 

చప్పుడించు : 

చబుకుసయు : 

420 

చే. అ, (క్. (రూ. చ నైం: చ్చు నచ్చు, పోను. 
చే. అ. (కి. న్నే వాముతోను౦డు. 

దే. అ. కీ. దతుండగు. 
దే. అ. (కి. ఆన్రలు పుష్మ్కు_లముగా పాలిచ్చు 

; బే. న. కి. తక్కు_నసేయు క. న. రా. యుద్ద 
చే, న. Er l. దిమ్మెరతో అడంగనొట్టు. 

2. నరిచే. యు. 
చే 

te ట్ర (కి. చప్పటలు చజుచు. 

చే. న. (కి. అణ లగయొాొటు. 
రలు 

దే. అ. కి. చప్పటులు నేయు. 

సీ. అణంగలయాట్టు. 

అ. (క. 1. వస్తువు నీలునయుండుటచే 
మచి మాను. 

చే. న కీ. 1. నాలుక క్షత్రో నాస్వాదించు; చులకన 
చేయు, నమలు, సిరసించు, కట్టు, 
చజచు, 

2. ఇతరధనమును హారించు, 
దే. న. క. చప్పరించు. 
దే. న. (క్రి, నములు, చప్పరించు. 

దే. న. (కి. చబుకుతోంషాట్టు | 
లు డె, న, (కి. రాచు, చంపు, అణంచు, పూయు. 

మెరి ౦చు. 

చేను కి చ NED చమురు. 
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చరచు ; దే న, కి. ఆస్ఫాలించు, పండెమునొడు, కొటు, 
డా కు 

రే. చరపించు. 

చరము ; జే. న. (కి. రుద్దు. “జాలె శ్ధి 'జేసుకుల్ చరముక 

పాటుసెలయేటులన. క.వ.రా.కిషమ్కిం. 

చరలాటమాడు ; చే. అ, కి. క్రీడించు. 
చరలాడు : చే. అ. క్రీ. చెర్తాడు. 

చరాడు : జే అ. క. క్రీడించు. షె 
చరుము : చే. స. (కీ. నిమురు, వాద్యముచజచు. 

చరుముకొను : ఊడ. అ, (క. న్ ప్యాపించుకొను. 

చఅచు : చే. న. కి. చేతితోతట్ట, వాయించు. 

చజీగొను : చే. అ. క్ర. లోయ అగు. ద్వి. భా. 1 ఆ. 

చలవకారమొం౦ందు: డే. అ. కి. పట్టుదల కలుగు. కానీ, 7 ఆ. 

చలపటు : 7 
_ 6 1 

చలవాడుచు : | 

చలపోరు: 1 చే. అ. [క్రి పట్లు పట్లు, మచ్చరము నహించు. 
| జబ లు ఇ 

చలముకొన్సు; | 

చలాచలి(బొందు; చే. అ. కి. మిక్కిలి కదలు. కో. నం. 4 ఆ. 

చలిదిక టించితిస్పు: "దే, న. కి. జకచోటనె నను నిలున ఏలు బవేకుండు 
డి | a 

నట్లు జిప్పు. 

చలిదిబాణు : దే. అ. కి. నెత్తురు చెడు. (నె.జి 

చలిదిఅతు దె, అ Er భయ ముడుగు. 

చలిపటు దే. అ. (కి. చలిచే బాధపడు; 

నీతబజుుతువు మొదలు పెట్టు. 

చవివాప్పు దే. న. కి. చలివోగొల్డు. 

చలిపిసోకు + టే. న. క్రి. ఆటలమ్మవంటి వ్యాధితో గుడ్డుగుడ్డుగా 
ఫొాటవురంచు. 

* (కి. 1. వాగరు దింపు. 

౨. నంకోచము నదల్బు. 

ర్త గ్ర ట్ర 

£ 
ob ౭% 
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చలివాప్ప వ చే. న. (క్, ఓదార్చు; భయమును ద్ర్చి బుజ్జగిం దు. చలివిడుచు ; దే అ. (కి. జంకు తీటు, తెనించు. 
చఎపు(ల్పు) దే. న, క్రీ. చేయు, కడప్రు, వాసైంచు..: చబువచేయు ; జే. న. (క. 1. నృన్ర్రములను తెలుప్పచేయు. 

2, శో త్వేము (కమ్ము. 

ఏ. మేలువేయు: 
చువదీరు : డే. అ. (క్, జలుబు పుట్టు. 
చలువపట్టు : జే. అ. (కి. జలుబుచేయు. 
వళ్ల ప్ర క దే.ళ.[&. న్సికికోప్ర పణారములుచేయు. (మిం) చల్ల చే సేయు : చే. సు కి. 1. నొజ్జిగచేయు. (ఉం 

2 సుఖ అక, 
౪౬ 

3, రాంతింపంచేయు. 
చ లవడ్తు , చే. అ. (కి. శాంతించు, కాళ్ళు చల్ల పశు. (న్యన.) 

౧9) 

చల్ల నారు : దే, అ. (కి. చల్ల నగు, 
చలరించు : చే. న. డీ. తల పడంచేయు. ౧ 

౧౧ చల్తారించు చే, న. క్ర. చలరించు. .. 
చలాడ్ర్తు చే. అ, డీ. జల కీడలాడు, ౧? 

. భలారు చే. అ, శ. 1 వేడితగు. ag 

౧ 

2. ఉపశమించు. 

లి. సప్పు ఆపు, 

4 కోపము తగు. బర్జారు(ర్పుచు: చే. న క. చల్లారు వే. 
చలించు : చే న. కీ. సీరు మొదలె నవి చల్తునట్టుచేయు. చలు చే, స, కి. సీళ్లు మొదలైనవి చిమ్ము, విరులు చల్లు, లుకొను : స క్షి, చః 
చల్లు దే. న (కి (స్వార్థమున) దిమ్ము. చల్లుహోరాడు ; జ్ న్ చ చకిలాడు , అ, (కి. జల క్రడ చేయు, 
య 
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ఉం 

చవటవొణు దే. అ. క్రి. మొద్దుబాతు, సారముగోలుపోవు, 
చవిగొను ) 
చవిచూచు ( చే. న. క్రి. రుచిమాదు 

చవిలెపోవు దే. అ. క్రి. నన్నగిల్లు 
చవుకగు ; చే. అ. కి (గూ చౌకగు.) చులకనగు. 

చవుకవడు : దే. అ. (క్రి. (రూ. వౌకొపడు) హీనపడు, “తేలిక 

పడు, నెలతేగు 

చవుకపణచు : చే. న. శ్రీ. (రూ.చౌకపబుచు.) _సే. చవుకచేయు 

చులకనచేయు. 

చవుకళించు : చే. అ కి. (రూ. చొకళించు.) 1. కదలించు. 

౨. దూడలు ము॥నవి ఎగిరిగంతులి శు. 

3 (పకాన్౦చు. 

చవుక సేయు ఐ డే. న 5. శ్రి. (రూ. చౌకసే ) శేలికచేయు. 

చవుకు ; దే. న. (క్రి. చేతితో నిమురు, 

చవృుయపుటు వ, _ oy 
చవులూటి : చె. అ. é రుచిపుట్టు. 

Mn) 

రే 

చొంగంబడు ; చే, అ. కి. సాస్టాంగపడు, 

చాంగజంగొట్టు : దే. సాకి. (వాగజ + కొట్టు చంవు. ఉ.హారి.ఏ ఆ, 

చాంగ గొను : 
aw యి చ, న. (క్రి. బానంగొట్టు, ఖండించు. 

చ్రాంగఅలాడు : లు 

రా (గలCe చా (గిల(బడు; చ అ. కి. సాష్ట్రాంగపడు 

చాగిలు(లు : 
య 

చా(గు : దే. అ. కి. నిగుడు. 
ఫే న. చాంగెటు . జె. (క్. దవానలోోెటు, 

రి 6 
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చాంచు ; దే, న. శ. వొడిగించు, విప్పు, సొంగ జేయు, (పన 
రింపలజేయు. 

చా(దు దే. న. శ్రీ. 1. అలము; పూయు. 
చూ(దుకొను | ౨. దంచును ఫా న్యము (వోవుసే సెయు. 
చా(భకట్టు దే. న (కీ. మడచి వేయు. 
చాయకట్టువడు ; ౯ అ. కి. చాపపజచినట్ల గు, 
కాంపు : దె. న క. చాచు (మం 
చాక బ్టపెట్టు వ చే. న, కి. చక్కట్టు వె పెట్టు. చేతికి నగలు కొట్టు, 

అలరక౭ంి. 
చాతశిరీచ్వేకు చే. న. (కి. హినదాన్యమువేయు. 
చాకు ; దే. న. (కి. సోమంచు. 
చా6గించు ; దే. న. (కి. వోనిచ్చు 
చారు దే. అ. కి. పోవు, (పవహ్ించు, తికుుగు, జరుగు, 

ఏర్పశు, (బంతెనాగ్చు మొదలు పెట్టు, 
చాటించు ; చే. స. [కిం మాటు (వే. 
చాటు; 
చాటుగాన్త. జే. న. (కే (పకటించు. 

దాయటునప(వృుడు: చే అ. (క. మజులసనడు. 
చాటుసేయు ;: చే. న. క. మజుంగసపసేయు 
చాణిలుపడ్తు చే. అ. (శీ. ఎకె సెక్క_ములాడీనంయబడు. చాతు(త్తుు : చే. న. కి. శిఖాయజ్ఞోప పవీతములు భరించు. చావటిబోయు ; చే. అ. కీ. దోసెబోయు. 
చాపు సెమి దే. న. (క. వెకల్పుగాంే జోయు; చెడ్డగా చేయు, 
చాయవాల్రు చే. అ, [కిం పొడకట్టు. 
చార ; చే. స. క్రి, పొరకకట్రఅదుగుత్రో నూటీచినకళ్ళము 

నూక్షు- 
చాలించు ; న. (కీ. నిబుషు, విరమింప జేయు, తగినట్లు 

చేయు. 



చుండు : 

oh మమ pl pb pb pb pb pb 

9h 5 

చే. 

చే, 

దే. 

చే. 

ర 

య 

అడ్రబ జై 6 ల ౮౪ 8 

EEN 

425 చుక్క_పొడుచు 

. నమరవుగు, 
mp 

(ణి కటు. 
- లట 
దున్ను 

. (ౌణికటు. 
ని, 

. నమృుద్దమగు; శేశిగా నేర్పడు. 
థి 

మాను, విరమించు. భాగ. 6 న్మంం. 
. చాలుదున్ను , 

చాల డు. 

. ఎకు లుక్రొొటు, గ్రాన దెబ్బ ఎ ట్ట 

ఏ చంపు. భార. శాం, 1 ఆ. 

. 1. మరణించు. 

౨. బాధపడు. 

ని. సత్త ంహీనుండగు. 

4. ఓడిపోవు. 

చు 
. కూకటి పుడికి బుజ్జగిం దు. 

. చుండు రే. 

. ఆకులు లోనగునవి యొంకు. 

1 శఘుకోదయ వగు. 

౨. ఒడలిమిందచుక్క_ఐాడిపీంచుకొను 

ఏ. గుడలమోద చుక్కలుగా వచ్చు 
య ల 

(అట్టి నృస్త్రము నాబచారపకరులు 

ధరింపరు. ) 

4. ఉ త్రమడాతి మామిడిపండ సె పక 

దశను తెలుపు చుక్క లేర్చుకు. 
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చుచ్చుకొట్టుః: చే. అ. క్రి. నంతాపముచే మాత,_రించు. 
(నాలుక చినరచే “క్? అని ధ్యనిశేయు.) 

చుటంబెటు : జే. న. జ 1. చు ట్రుకొను,; క నుముగొ ట్" ల 
చుట బెటుకొనుః కె కై నసయు చేసివొ ను. డలు 

అనై 

జే 

ఏలువెటు : చే 
స్త్ర 

2, పూ రిశేయు. 

గ్ (పదకీః ఇంచు. 

SE (క. చుటుకొను. 
రు 

న, డీ చుటుతికుగు, బాధించు. 
రి 

టివచు, ; దే. ౪, క్ర. పరి'వేనీంచి వచ్చు, పద దహీణించు, ర లి a క 

తెరిగిన మృ. 

చుట్టు ; దే. న. (కి. తిరుగు, మూండు, నూంగు, పరివెష్టైందు 

(పదతు.ణించు. 
చుటుకొను : దే. న. (కి. ఆనరించు. 

ర్తి 

చుటుకొలుపు : దే. స. కీ. చుటుకొొను | మే వ ' "గట్టి a 
చుట్టుపడు : దె న. క పశంగాను 

చుటుముటు డే న కి. ముటడించు 
A) a) 

చుటువౌణటు దే న. కీ మూంగు 
౦ 

చుటువిడియు : చే, ; (కి. చుబుముటు 
6 ల రి €౨ 

చుట6బెటు : చె స క్రి. పూ రెచేయు, (పదకీణించు. ౧౧ టబ ధా 
చుటు వెటు : దే. న. (క్. (పడకీణించు, బాథించు. ౧ ద ల 
చునాయించు ; చె. న నం 1కి నుడత వెట్టు; అన్ని టిని పరిశీలించి జక టే 

క్రీవిథాను' ఏముకొొనూ నఇదకు. 

చుబ్బనచూజ లాడు; చే. న. డీ. మిక్కిలి కొం గొను, 

చుచు : 
ట్ ము జ, అ. కి. మిక్కిలి బాధనోందు. 
అండం అుః 

చుయికొటు : చే. అ. (కి. చుయిిమను, 
ర చురచు రలాడు ఏ చే. అ. కి. తన కము (ప్రదర్శించు; చురచుర 

మను శబ్దముతో మరడు. 
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చురచురవోవు : జే. అ. కీ. మండు. 

చుజిపువుచు1ః: చే. న. (కి, దహించు; పెటు. - (వు) న్ న. (కి. దహ 5 బాధ పెట్టు 

చుటిడయచు : చే. న. కి. బాధకలించు. 
అ ్ ౧“ 
లుజను : దె. అ. (కీ, 1. చుబుక్కు_మను. అ 

బి. మనసుభో బాధపడు. 

చులుక,_ను డే. అ. [కి చుజుకుగా కాలు. 
నళ స దిన అ చి జురు నే గ్ లస 5 మె చే. న, 6. కాల్చు. హంశ్వె. 2 భః 

చుట్టు సును చే. అ. క. చుబుక్క_ను. 

చుఎటకంజూచు ఏ: చే. న. కి. నిరసించు, తేలికపజిచు. 

చులుకంజేయు ; "దే. న. (క. నిరసించు, తేలికపజచు. 

భా. చుల్క_€ జేయు. 

చులుక పడు : "దే. అ కి "తేలికపడు 

చులుక సేయు ; మ 
_ గః దే. న. కి. నిరసించు, తేలికపజుచు 
బయుల్కులు సయు 

చులరవెటు ; చే. న, (కి. చాధపెటు. 
వ లు ఉట 

చయమూ(6డతంచు : చే. న. డీ. తగులంబెట్టు. 

చూడు ; చే. న. శ్రీ. వాతపెట్లు, కాల్చు. 
Pad న లు ₹ చూకురుపడు : జే. అ. కి. దుఃఖంచు. 

చూచిపెటు : చే. స్త, కి. న్యనహారము చేసిపెంయ. 
న్ లా లు ర ఇచూచివాడుకొను ః చే. న. శ్ర. జాగతగా వాడుకొను, 

చూంచు 4; చే, న. శ. దర్శన క్రియ. "వేయు. 

చూచుకొను వ; చే. న. (కి. వరుకొను. 

ఆ. తగిన భార్యను చూచుకొొ నను, 

చూతయడు (చూతండు: దె. అ. క్రి. చూతము. (ఉభయ పార్థనాక్థ 
కములో.) బన. వండి. 



చూపిడు చే న. (కి. లత్వ్యుముంచు. 

చూపుండు చే. న. (క్రి. ఆనకి యుండు, దృష 
— 0 ve 

చూపు చే. న, (కి. చమూచు (పే 

చూపేటు ; దే, న. శ్ర. చూపించు, కనిపెట్టు, 
ou రై 

చూ పెట్టుకొని యుండు : చే. అ. శీ. కనిపెట్టికొనియు౦డు. 

శి చలము ణొా a చ ర కి శాం : గాల ప్ప చూ పెట్టు5 సిగడుప్పు దే. న. Er జాగ త్తగా నున్న సొమ్మును 

కాలవపము చేయు. 

చూపోపు ; జే. న. శ్రీ. నహించు, 

చూరు : దే, స. కి. పాగచూరుపట్టు. 

చూజ(6గ కొను 

చూజ(దెచ్చు ల 

చూబజకొను : దే. న. [కి కొలనగాను, 
మట, 

చూజలు పె వుట్టు: | 

చూజిపో(వోవు : చే. అ. [క్రి ఇొల్పపోవు, 

చూజయిచ్చు : చే. స. కి. కొల్ల గోను. 

చే. న. (కి. దొంగిలించు. 

వినారముగా తిరుగు. 
అవీ 

చే, న. కీ. కొల్లగొను. 



చూణవిడుదు ; చే. న, (కీ కొల గొననిచ్చు. 

చూవతాడు: చే. స. శ్ర. కొల గొను, 

దూలుక ను: | కి గర రి జు . న్న్న 

చూలువడు : ( _ ఛము థ ౦చు 

అలనే 

ల 
చొక్కమగు . చే. అ. (కి. అందమగు. 

చొక్కించు : చే. న. శ్ర. పరనళింపం జేయు. 

చొక్కాడు : చే, స. [కి. చొక్కు_మందు పెట్టు. 

చొక్కెవడు : చే. అ. డి. సోలిప శు, ఆశ్చర్యపదు. 

చొక్కైలు (ల్లు ; చే. అ. కీ. ఇ వ్యామాహపడు, శోవసోవు 

w క్కి_క్ళపోవు దే. అ. [కి (గ్వాక్టమును) నొమ్ములు గుంటలువ, 

సొట్టలు పడు. 

చొక్క చే. అ. (కి. శోవపోవు, పరనళమగు, 
తృ పినొందు. 

వెంట మట . న. కీ. వము టు, దొ. పెట్టు చే. న. (క్రీ. మత్తుమందు పెట్టు 

చెకం,_మణయగు వం | 
లా | అ. క్రి. వినశత్యము నందు 
న్ ఇ (= 

టం (లు ._ న. (కి. | పేక్ . చచ్చలు (ల్లు k న. (కి. (పవెశించు 

చొచ్చివచ్చు : చే. అ. క్రి. మోడికి తోసికొసివచ్చు. 
చొచ్చు ; 

చాచు.కొను : ఓ చే. అ. శ్రీ. _పవేశించు, దూరు. 
చా తె ంచు 

చొనుపు : . డై. వవేకపెట్టు, నాటు, తూర్చు. దే. న 

చొప్పుడు : చే. అ. (క్ర. కలుగు, ఒదను, నరిపడు. 

దే. న. క్రి. చొనువు. 



'వొప్పరించు 

చొప్పరించు ; 
చెప్పరికించు : 

ph gh ph Dh ph ణమ ph gh oh 

ర్క టు 

న, (కి. చే 

చే. న. (కి. 

0, అ, కి. ఆశ్చర్యపడు. 

- క. డస్పిపోవు; నెమ్ముదిగానడచు. 

db dll, ర 20 
ne (go 

9 ర 
(ne 

ob ph 
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- 'బొప్పుకు (సే. 

. ద్భాంచు, పరికిందు. 

వొప్పజడంజేయు. 

. వొప్పుడు. 

*- పొడుచవేయు. 

. (ప వేశించు. 

. (ప "వేశ పెటు . 
ద్ద 

సాహానము చేయు. 

(ప వేశించు. 

. జంకు, వెళుదియు. 

చ్ 
(గహాములు సోకు, 

నసాశమునంటు; అంతయు వ్యాపిం చు, 

క, వ. రా. యుద. 
థి * బదకరు (దోలు. 

క్, వేతవానులు బె_త్రములతో సెడకుం 
దోలు. 

. నమైకివచ్చుటకే 'వేటకార్యడు జూాగ్ని యి x ద 

యున్న మృగాదులను కలచు; పరవ 
(దోలు. 

- తేలికపడు., 
. చౌెకపడు (మే 



ఛడాయించు ; 

ఛదేయమనిపించు: 
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— 
చే. అ, ; కి. గంతులు వేయు. 

చే. న. కి. తేలికచేయు. 

అన్య డే. అ. క. రతుణగా నుండు. 

(కి. నదలు, నదలించు, ఎదుకుతిరుగు. 

కి. కాంతిలు. 
యా గి 

| (మోతక కలుగునట్లు తాడించు. 

(కి. చిరాలున లేచు, "కోపాదులచే పహూథా 

తగా లేచివోవు. 

. శ. నజుకు. 

అ. క్రి. తగు. 

న. 

ఆ, 

ఆ, 

న. 

అ, 

dh pl 
ల 

ల 
జంభాలుక "టు . 

అ (కి. డాబులుకొోొటు. 
కాంభూలు వలన: A) 

స జక్షించు : 0. న. కి. భటీంచు. 

జగడించు : దే. అ. కి. పోరాడు. 

జడ గట్టు చే. స. (క. పూరియింటి కప్పు వెన్ను గాడినై ని 
అల్ల కముచేయు. 

జడనుపడు దే. అ. క. కాంతిహీన మగు. 

జడ లుక ట్లు దే. అ. డీ. రికోజములు జడలు జడలుగా 

పెనగొనిపోవు. 

జతాయితంబగు : బే. అ. (కి. సిదపడు: i సాూమాబ. 

జన్(య్సించు ; నం. అ. కి, ఫీటు. 5 
a) 

జస్మెంచు 3 నం. అ. (కీ. పుట్టు. 
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జపముచే( సేయు: సం. స. కి. జపించు. 

జసనముజరుపు ; నం. న. కి. జపముసేయు. చిత. భా. 3 ఆ. 

జపి(యించు * నం. న. క్రి. మంతీమును పలుమా రుచ్చరించు. 

జపుచేయు ఫి అన్న, దే స, (కి. ఆ సిని న్యాయజ్ఞానము సాథి అలి ల లా a యౌ 
నము చెసికొొను. 

జబరుద సీచ్చేు: అన్య. డే, న. (కి. 1. అన్యాయముగా బలమును 
అలు 

(ప్రయోగించు. 

2. ఆడంబరముమాపు 

హూ. బబర్ష స్తీచేయు. 

జబ్బ(లుచజచు: చే. అ. |. భుజాస్సాలనము సేయు, అపహాంకరించు, 

అహామహామిక చూాప్ప. 

జమాయిందు : అన్య. చే. అ. కి. 1. ఆడంబరముగా నుండు. 

౨. తిష వేయు. 

న. కి, 1. అమక్సు. 

ఏ, నమిోకరించు, 

(సుకుమారీ పరిణయము) 

జయచూళిచొను; మి. అ. క్రి. 1. చేనానమూహము దీర్చు. కు. నం. 

2. వందిమాగథుల స్తోత పాఠమును 

స్వీకరించు. 

జయజయపటు 
జయాులు ల్ (మి. న. కి. జయజయధ్యనిచేయు. 

జయించు : సం. న. [కి గెలుచు. 

జరజరనడచు :; చే. అ. |క్రి. తొందరగాపోవు. 

జలక మాడు నం అ. కి. స్నానముచేయు. 

జలక మారు జే. స స. కి. అభిషే.కింపంజేయు, 



42383 వాగునదలు 
డస 

అలగడుగు : డే న, శ. 1. ౩ సంపూ ర్షముగా (వమా? భనముసేయయు 

బి, ఎదుటి హొని సర్యన్పయములని 

నకా్కాణిం ను జ్ర) ను కణుగు 

గ ణ్ 

క. వన. రా. అగ. 

స. ధనము పూ రిగా పొడుచేయు. 

(నస్టా 

డు; చీ, అ. కె. జలజల (నపించు. 

: నం, అ. కి. స్నానముచేయు. 

జల గడుగు : జే. స. శ్రీ. 1. కంసాలి కుంపటి బూడిదను శోధించి 
౧౧ _ 

కడిగి బంగారము కోనము ఇబగు. 

౨, నంపూరనముగో ధననాశముసీయు, 
te 

జౌ 
జాగరించు ; సం అ. (కి. జాగరముసేయు. 

జాాత్రవచ్చు : నై. అ. డీ: యా (కార్గ మై వచ్చు. 

జాపర మశ్వ రాయను : మి. అ. కి. పాజీవోవు. 

జావ్యము సేయు చే. అ. కి. ఆలన్యము చేయు. 

ణ్ 

బిగజిగలాడు : చే. అ, కి, జిగి చేలు. 

జిగురుకొను ; చే. అ. కి. జిగురెప్క.. 

జిగురుసాగు ; చే. అ. (కి. జిగుకుపొందు. 

జిగలుమను వ దే. అ, (కి. మిజుమిట్టుగ "ను. 

జిడ్తుగొను 

బిడుదేటు చే. అ శ్రీ. జిడుపట్టు 
G ౧ 6 

జిడుపడు 

చిడుపఅదు ; చే. న. [ బిడ్డుప డు పే, 
G 

న. 
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కు రం 
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. ఎదురొ_ను. 

. 1. నది కాకపోను. ద్ధి శాకపోన్ర 
2. పిటితంపి (చిచ్చు) హెచ్చు కాగా 

ఎదుగక పోను. (నృతూదికము) 

. సంభించిపోవు. క. న. రా. బౌల 
తావి 

చిమచినులాడదు. 

అమ్ము. 

(ధ్వన్యనుక రణము) గుజ్జువును. 

. అవశ మై హిముగు; దిమ్మెక్క్- త్ర్ముగు, 

. వులు దిబ్బెడపడు. 

. దురదెటు. 
లు 

. అ౦దగించు. 

. పిల్ల లాడుకొొను చు నడిమి వే వలిమో6ద 

చవుడు లెక్కి_౦చి, యాతలి వాడు 

"తొావిన చో దొంగ కాకుండ నానవెట్టు. 

l. నెత్తురు ము. నెలికుబుకు. 

బి, బక ' ఆశ్చర్యవా ర్త 5 సినికాని,మిక్కిలి 

చల్చ నినస్తువు తాంకికాని, ఒడలుక దలు. 

వికారము పొందు. 

- జివ్వుమనునట్లు లాం. 
మడ్ 

, కదలు. 

- (కీ ఒక ఆశ్చర్యకరమైన వార్త వినికాని, 
మిక్కిలి చల ని నస్తువు ఆకికాని 

గం వావి 

ఏకారము పొందు. 



జీ 

ఉడప(వుట్లు : దే. అ. (కి. చీడపట్టు. 

1. శెవ్రలువచ్చి చెట్లు ని ె లకపోవు. 

౨. వీడ తగులు. 

జీడి నటువట్లు : దే, అ. (కి. ఇ చ్చెడినజుకును గట్టిగా పటు. 

జీడిపె(వృెబు ; బే. న, (కి. 1. అపకారము చేయు. : 
టె 

2. జీడి కాల్హ్సీ యంకిం'ము. 

జితిమిచ్చు వ చ. న ర POLO 

జతముగను : చే. అ. క్రి, జీతము తీసికొను, 
జీతముచెయు : చే. స. |. ఉద్యోగమి చ్చు. 
జీతమొస(గు : చే. న, క. వెల భృతి యిచ్చు. 

జిబుకొను : ద అ శ. దట్టరుగు. 

జీరమునుజుసు : నం. అ. క. జీలకజ్తనుచేయు. కసం, 9 ఆ 

బిరాడు : జ్ | D 3 
జీరుకాడు : | అ. [కి _వేలాశు (జీరాశు దుప్పటి.) 

బీరు : చే. స. క్రి. శేలకు రాయు. (రూ. గీటు) 

ణీరకువాటు : డే. అ. శ్ర. జాటు. 

బీరులాడు 

బీరువాటు : డే, అ. కీ. _వేలొడు. 

బజీరులువారు 

జీర్హెంచు : సం. అ, (క. అమగు ముదియు, ఒ౦టలబట్టు- 

జీరో చ్చారముచే(3 బృ)యు: సం. న. కి, పాడుపడిన చేవాలయాదుః 

నుదరించు, 

జీర్వారు : చే. అ. కి. వా నంచు” 

కా బజీవచ్చవంబగు : : నం. అ. కి. (బకికియా చచ్చినట్టుండు, 
~~ 
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గు, వికపించుూ,. ఏ. ఆ, (క్ర. అవులించు, చెలేం ఇ 
గె 

విత కొటు. 
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ధనము 
జభూగుగా సంపాదించు. 

అన్య. దే. అ, కి. అన్యాయముగా 

సం. అ, (కీ. జగరమువచ్చు. 

నం, అ, క్, మండు, 

» 

“3 

ధన 

* 

జు 

అ ల సదు 

Jom 

ఇక కు 

చ్ | we | (© A 

WI Ce పే 4 యొ... 

ap 

ము 

సలిల 
నా 
' 

శత 
ళో. 



బె 
py 

కి. జె తయాత్ర వెడలు: నం. అ. దిగ్యిజయమునకు బయలు దేజ 
యా 

అనాలే 

ర్త 

రాంకించు : డే, న. శ్రీ. జోదరించు. 

జంకుకెొను 
గ్గ (చ అ. [కి భయపడు, నందేహపడు 

జంకు 

డే. న, శ్రీ. శౌదరించు 
జం కయొనర్చు : 

జం కెనచు సేయు: ( 

చే జంగగ్గెను : = అ. (కి. చాటు. 

జంగిటిదోలు గ అన్య. దే, 

చే జంగిలికొను ; అనం. 

స కి. పశువులమం౦దల తోలు. 

. అ. (కి. జంగిలిమేయు. 

జంజాటించు ; చే. అ. (క్రి. రొదసేయు. 

జంజాటకపడు : చే. అ. (క్రి. తగులొ-ను, (సంసారాదులలో,) 

జంజాటములుసాగు : చే. అ. (క్రి. గడవిడలు సాగు. 
న 

జంటించు:  చే.న. శ్రీ. కూర్చు. 

జంతతోలు వ) దే. న. కిం కలువు తెగి చక్కగా పండుట్నకె పం 

జంతపడు | చేని నడువు దున్ను. 

జంపారు ; దే. అ. శ. జవ్యాడు, ఊగు మరదమగు. 

జకు_లించు : దే. న శ్రీ. గలిసేయు. 

జ-_౦చు 4 చే. న అ, [కి 1. కట్టుపడు 

ఐ. కట్టుపజుచు. 

లు, 2 ఇ . 3 ద జక్కె_ణిగొను : డే. అ కి. నృత్య ను సేయు. 

జ౩%్కాను : దే, అం (కి దొరకు. 

జకొం_లుఖు (లు: దే. స. శ్ర. రైక. దొరకునట్టు చేయు. 
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* నరి ౦౨ ర ౦చు, ముమ్మురమగు, 

, (పే. 

. ముసుకుపట్టు; మొండీపట్టు పట్టు. 

ం భయపడు, 

439 

. బలహీనత వాందు. 

మిక్కి లి నలంగివోను. 

ం మొత్తేముగా వలుచు, నశపఆజచుకొను. 

. చేరవూాడు. 

॥ జట్టి బెరమి చ్చు. 
ర నా 

- పతమును సిద్దముచేయు. 

ట్టు డగట్టు. 

= మవముందగించ్రు, 

* భయ'పెటు. 
౬ 

ఎడ తెగ 
కుండ గుంప్రుగూడు. 

ఎక్కు_నగా వర్షించునట్లు చేయు. 

భూధా పెట్టు, కాల కేపముచేయు, వర్తి ౦చు. 

కదలు, తోలు, మాకు. 

రాలు, (వోయు. 

. జడతనొందు, బకునుపడు, మాంద్యము 

భజించు. 
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జబురుకొటు : 
లు 

జబురుకొను ; 

జబులుకొను : 

చే, న. 

చే, అ 

చే. న. 

చే. అ 

దే. న 

చే. అ 

దే, అ 

జే. న. 

చే అ 

: చే, నా 

డే. అ 

దే. అ 

అ, 

దెస 
జిన 

చే. న 

439 జవముకటు 
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. నరివేయు, జతగా చేయు. 

. ఇద్దరు క లిసివొ ను, 

స్నే వాముచేయు, నంగమించు. 

నరిచేయు, జతగా చేయు. 

. యత్నించు; సవుాకూశడు. 

జో అని టో ఆది, . సమకూరు మె. 

పదిలముగా నుండు. 

. వొనగు; 

పానగించు రే 

. నమానముగు. 

- గానముసేయు 

. పరనశెత నొందు. 

. (క జన్ని రోగము సోకు 

(కిం మోదుక ట్లు, 

స. కి. అచ్చుసోసిన ఆబోతువఠఅ విడుచు, 

(మింగు. ఆము. ఇ ఆ 

మింగు, కశాఘాతము చేయు. 

జబ్బుగా నుండు: చే. అ. |. వ్యాధి కలుగు; వదులుగా నుండు. 

చే. అ. (కి. రోగము నచ్చు. జబ్బుచేయు : 

జబ్బుపడు 

జబ్బువదులు ల 

జమతటు ; 

న. కి. మందగింపంచేయు. 

"దే. అ. (కి. మందగిల్లు, వ్యాధి స్తుడగు, చెడు, 

డీలుపడు. 

డే. అ. కి. విశ థమగు, పొగరు దిగు, 

స. శ్ర. బిగువు నడలించు. 

అన్య, చే, న, (కై. 'లక్క-గట్టు. 
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జమలించు ; చే. స. |క్రి. జోడించు. 

జమిడించు : | చే. న |కి. శెండు ఒకటిగా కలుప జమిలించు : ౫; ( ల: 
జరగించు : చే. న క్రి. సాగించు, 
జరగు : దే. అ కి. నడచు, సాగు, కదలు. 
జరపు ; చే. న. క్రీ. సాగించు. (జే. 

జరిగను : చే. అ. క్రి. చిక్కు_నడు. 

జరుగు : చే. అ. కి. జరగు. 

జరుపు : చే, న. కి. జకుగునట్టు చేయు, పే 

జవవురుచే స్పెయు: అన్య. చే. న. కి. తొందర పె పెట్టు. 

జరూరు చేయు : ( (లశ, నారాయణ పలాస య యతు.గానము.) 

జలగడుగు : చే, రో GL నీటిలో పోసి గాలించు. 

2. బాగుగా కడుగు. 

స. దోషము లన్ని యేకరు పెట్టి కిట్టు. 

జలదరించు ; దే. అ. (కి. చలించు, కంపము నొందు, గగుర్చోడుచు, 

భయపడు. 

జల పరిందు చే. అ, కి. జలదరించు. 

రూ. జల్ల ను, జల్లు మను. 

జలుబు చేయు : ; చే. అ. (కి. శె త్యముచేయు. 

జలుబునీసృకారు : 
ద. అ. కి. పొగకు దిగు. 

జబుబువదలిపోవు: 

జపించు : దే. స. కి. పరీకీంచు, శోధించు. చంపు, ధాన్యా 

దులలో మంటిగడలు ము॥నవి తీసి 
GD 

వేయు. 

ఆఅ, డీ. (నవించు, ఏడిపడు. 

జల వేయించు న అన్య. దే. న. (కి. 1. లెక్కలుగా కటు. గ ర 
- గుజొలు నటికి గుజవాల తోకలు 

౧౨ ఠి 
బలేలకు జలీ చేయించ. . బొ.క, 

aa) ౧౧ 
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న, (కిం క్ష. నిగ్గు లేల్సు 

౨. జతెడతో జలించు, 

క. మూయ. 
. అదలిందు, 

శ. కత్తి జళివించు, ఆడించు. 

(కీ. మిలమిలలాడు, మించు. 

శ్రీ. జతనడు. 

foe గ 

అ (క. మె త్ర్తగిల్హు, (కుంగు, భయపడు, 

సారహీనమగు, చినుకు. 

- సి. కొట్టు తొలగించు, తిరన్కరించు. 
రుదు. 

(టు 

. స శ్రీ. ఎవరికి దక్కినది వారు సం గహించు, 

. అ. (కి, నడుము తటోలగాడు, 

pp. 

జౌ 

అ. క్రి. గంధవపుబొడి ఒకరి మో6ద నొకరు 

చల్లుకొను, ననంతములాడు. 

అ EZ చక్క_నగు. 

అ. కి. జాగుచేయు, జూగువెట్లు. 
A) 

wR (కి. ఎజ్జ్రుప డం. ( చెక్కిలి 

స. కి. ఎజురంగు వేయు. 
లి ' 

న. కి. [వా జాళించు.] 1. గుడ్డను నీళ్ళలో 

కదలీంచు 



జాడించు ౨. బంధువులుగాని శ్నేహీతులుగాని 

తన మెడ వేసిన దోషములను బారి 

"మొగముమోడ చెప్పివేయు. 

జాడతియు : డే, న, Be 1. కాపీలు లాగు. 

౨. ఆచూకీ ప్రీయు. 

స్, గుర్తు తెలిసికొను. 

జాశస(వృడు 
జాడలప(వ)డు | (కే అ. కి, మార్హ మేర్చ కు, 

జాడాలే[ సేయు ఏ అన్య చే. న (క్రి, ముగించు. 

డా మెహోవు : అన్య డే, అ, శ్రీ. పూర్తియగు, 

అ. కి. నోల సేయు. 

న. కి. కొట్టు: క్ాంసించు, దండించూం 

జాదుకోను : చే. అ, శీ. ఉద్భవించు. 

దే, అ. కీ. అందము చెడు. 

. 1. అందముగు. 

2. నేమ్నుమోాఆ. 

జొనువాఖు : చే. అ, (కి. సాహకుగు. క సరి 
జానొందు డే, అ. క్రీ. అందగించు. 

జోంందు ; చే. న. (కి. జార౭జేయు. 

జారవీడుచు : దే, న. కి. విశుచు, అనకాశము పోగొటుకోొను. 
కారపో వృ ళ్ లు 

ఒం "ద్ర ఆ (క్ర 1. చేతిలోనుండి తనకు తెలియకుండ పడు. 

PR న్యనహారము ననేము తప. 
o- 

యు ¢ అన్య ద్ న. (కిం 1. అమలువేయు. 

9 (పకటించు. 

ఏ. వెలువరించు. 

శ. మంజూరుచేయు, 

(ఉత్తరువులు మొ! నవి.) 



జెయిలెట్లు : 

జాలించు ; 

జాలి(యబడు : 

బాలి6బెటు : 
అ) 

దే. ఆఅ, ప్రీ మేవ 

చే. 

జాలికు(గుడుచు : 
జాలిగాొను : 

జాలిపౌందు 

స, 

అ. 

అ. 

జి. అ. కి. 1. జరగు. 

౨, ఉబుకు. 

దొ. అ, 

న 

దే 

చే. 

డే. 

జాంు(గొ)కొను: చే. 

442 

ఈం 
r 

(కిం (నపించు. 

| కి. తొలయు, 
ర 

.* Le (కిందపడు, 

౨. కదలు. 

8. (భంశముపాందు. 

4. చ్యుతమగు. 

ta జారునట్టుచేయు పే. 

జూలుకొను 

కొలుడాటి పడ్డాడు. | 

ఏ. తప్పించుకొస పాటిపోవు. 

4. వదలు, 

న్, నవించు. 

(సే, జాణుచు; జ జాక్చు. 

(కిం జాటు. 

_ అ, కీ 1. డైన్యమునోొందు. 

౨. భయపడు. 
ఏ. జళిపించు. 

4. వదుల్చు. 

5. దులుపు. 

పబులవుఃఖమునకు మనసు మె తపడు. 

. తొనే దుఃఖపడు, 

“క. షమ (శ మపెట్టు. 

జీ అ. క్రి. డైన్యమునొందు, 

దే. అ. (కి. "తానే దుఃఖపడు, 

, భయపడు, 

అ దైన్యమునో"౦దు, భయపడు, 

(కి. le (పవహించు. 
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జాయువాటు | "జీ. అ. [క 1. వవహించు. 

1. ములగో _గ్రవించు. 

డాలెతు : చే - శ్ర. జూలుకొను. 
జాలి న. 

జాలోను ; చై 

- (ర. lt. అర్రార్యపకు. 

2, ఓమ లేక పోవు, 

జుంజారించు ; చే. అ. 

జూూయించు ; చే. న. శ్ర. బాధపెట్టు, దండించు. 

జుజురుకొసు : చే. అ. (క్రి. గుబురుకొను, చిక్కు_నడు. 
జుపైనవేలంజూపు: జే. సం [క్రి 1. చూపుడువేలితో చూపు. 

ల. భయ పెట్టు. 

జుబుజుటువటుకొనుః: డే. అ. కి. పోశాడు 
అ అటట 

జుటుపటుకొను : చే. అ. కీ. పోరాడు. 
౧౧ టె 

భూ. జట పరడొ మగు, 
ళు 

జాడుంయగు ; డే. ఆ. కీ. 1. భయాదులచే నోదుగు, 

2. చాయ. 

స. చెనుదియు. (రూ, జుణుంగు.) 

జుణుంగు : దే. అ. (కి. తప్వుకొను, వెనుదీయు. 

జానుప్ప : డే. స్మ (క్ర. 1. అపనరిల జేయు. 
aa! 

త 2. చోతు. 

జుబురుకొను ; చే. అ. (క్రి. గుబుకుకొను, 
జుబ్బనచూజలాడు: దే. న. కి. మిక్కిలిగా నాస్వాదించు. 
యు ఇ వై టర జామాయించు ; చే. న. శ్ర. కళ్ళేము లాగిపట్లు. 

ల ట్ 
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లూబియబొాదు 4 డే, న. (కం 1. జుటుకొనయజూచు. 
యి (వ) 

ల, (మింగంజూచు, 

జట్టు జే. న. కి. మజ్జిగ తోడియన్న ము, పరమాన్నము 

మొదలై నవ్, ధ్వని నహొతముగ నోటి 

లోచికిం పీల్చు. 

జుజణుకొను;  చే.న. కి 1. చేతితో కలిపి తాగు. 
6౨ 

౨. విశేషము అనుభవించు, 

జులుము సేయు: [ దే, న కి. 1. బలవంత] పెట్టు. 

2. అధికారగర్యము మావు. 

జువ్వరించు : దే, అ. కి. విజృంభించు. 

జువ్వాడు ; జే, అ. కి. జూదమాడు, 

మీ 

లతో 

ఆజూంకించు ; చే. అ. కి. త త్రరపడు 

జూటాడు ; బే న. (క్రీ. మోసమువేయు, 

జొంపసములుగొను : చే. అ. కి. దట్టమగు, చిగురించు. 

జొంపలు (ల్లు : దే, 
ఉం 

తెకాయించు : ే. 

జీ, చాతి లు [సు 
Mann 2) 

జ న, (కిం పాడియగు, జొంపముకట్టు. 

స. కి. ఒత్తి డిచవేయు, [సుకుమూరీపరిణయము] 

ఆఅ, (కి. 1. బణినగు. 
డి 

ల (నవించు, 

ఏ. రంజిలు. 

జొబ్బటిలు(ల్లు: చే. అ. (కి. నవించు. 
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పః దే. స. [కి అనతలికి పొజందోలు, 

రుచేయు ః దే అ, (కః 1. విజృంభించు, 

2. ఆఫెక్యముమూఫు. 

స్స్ వేగము హాచ్చించు 
ం 

స. [కి పలుచనచేయు. 

జోరుమణ6గు; చే. అ. కి 1. అల్లరి తగు. 
గ ౧ 

౨. అతిశయము తగ్గు. 

జేలిచెప్పు ఏ చే. అ. (క్. ఇతరుల విషయము చెప్పు, 

జొలివెట్లు : చే. అ. కి. ముచ్చటపవెట్టు, నంభాపి.౦చు. 
లు ఆ క్ 6 

జోహారుచే సేయు: అన్య. జే. స. క్రి. 1. నతిసేయు. 
జోహోరువను : ౨. నమస్కరించు. 
జోహారొనరించు : 

జోహుకుము చేయి: అన్య, డే. న, (కి. 1. (పభువును ఆజ్ఞాపించుమని 

వేడు. 

2. చానినవలె (పవ _రరచు. 

రన 

యుంకరించు : | చే. అ. కి. తుమ్మెద మొ! జుమ్మని ధ్గనిసేయు, 
వింసానాదముచేయు, రుంకారము 

| (కి. రూ. రుంకారించు, బెదరించు. గ ౮ ౮3 og క ob జ 

యణయణలాడు: చే. అ. (కె రుణర్సుణ భ(ని చేయు, 

రయుళిపించు ;. చె న, శ్రీ. జడిపించు. 

రులుమను ; చే. అ. (కి. 1. గుండెలో గుబుక్కుువును. 
౧0 

౨. భయాదులచే నొడలు కంవించు 



= విషయము నృరణకుందెచ్చు. 
€& 

క. 

డ్రి (కి. జావకము పటుకొ ను. 
షా రు 

శ్రీం 
దే, 6. ధనురామలనారిని టం అని ధ్యనింప జేయు. 

భాగ. 8. నం. 384. టంగు తెగు ; అన్య. చే. అ. కీ. శకి డోడుగు. 
కకటమాను : చే, అ. క. చలనము 'లేకయుండు. భాం శ, 

టకటకలాడించు ; జీ. అ. శీ. కార్యమును నిర్వహించుటలో 
నెక్కు_వ చుజికుదనము పూను, 

కీ. చలించు, నడచునప్పుడు టకటకమని 
ధ్యని చేయు. (న్యనహోరము) 
న. కి, బజ్జైక్కి నులు మాటలాడ 

కుంకగ వెంటే నిల బెట్టి పుచ్చు ఫొను, టక్కరిచేయు : జే. న. ,8 మోనగించు. 

టకటకలాడు ; చీ. అ, 

టఠొయించిపుచు. కొను = చీ. 

“మాయ కలదగు. చేం.పంచ1.ఆ.946 
(6 

జ wm * (కి. 1. వంచనసేయు. 
2. తప్పు కప్పిప్రుచ్చు. 
ఏ, లంగాలు మొ॥ వానికి నడువు 

_ మడతలు వేసి కుటు, 
. (క్. చేలునప్రుడు టపటప యని ధ్వనిసేయు. 

ఆందోలితమగు. 
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న. కి. డప్పుకెట్లు చు (బకటించు, చాటించు. 

చుంప్ప తెగు : 'దె. అ. కి. అల్లెకాడు తెగు, గర్వభంగవుగు. 

జోరు తగు. 

టలాయించు : అశ్వ డే. అ. (కి. పనిచేయక తప్పుకొని తిరుగు. 

టాకించు ; దె. అ. క్రి. కత్తి మొ! ఒకచానిశో నొకటి 

ఈాకించు. (బే 

టాకీయించు : జే. న. క. ఢీ కొట్టు. 

టాటాలుగుణీయించు : చే. అ. క్ర. జాబులు పలుకు 

(యూ టాటాలుణిం చు. 
ల్ భా ౧ 

టాటోటువడు బే, జు. న్. మోనవోను. 

టాసాలుబంవగు: దే. అ. కి. మిక్కి_లీ భయపడు. 

టింగుటింగని మీటు: చే. అ, E ఏణాదివాద్యములు ధ్యనిచేయు. 

టింగురంగా యనిహార్చొను : బే. అ. (కి. చేయనలసిన పనిని మజచి 

చీకు చింత తేక సి శాంతిగా కూర్చుండు. 

ర్రింరా 

చూకించు ; చే, న (కి. నం్యగహీంచు. ను ర. 

బెంకికట్లు : చే. అ, (కి. బుంకాయ మొ! వ. చిప్పగట్టు. 
6 eo 

మెంకివెట్టుకొను: చే. అ. (క్రి. కాపురముం౦డు, నినసించు. 

కాళ, శ ఆ 46 

బెకర్కు_వలదగులు : దే. స. శ్రీ. విలానముల కనుర క్తుండగు. 

బక్కా మెగురగొట్లు : చే. అ. కి. చచ్చు. నెంక. మాన. 56 
ee 

న. (కి. పరాభపించు, 

టొంకుగలుగు : చే. అ. (కి. వంకర గలుగు. వర. ఏ ఆ. 

టొంవగట్టు : దే. అ. కి. పశువులకు గుదికజ్తగట్టు. కళింగ. వా. 

టొకాయించు : చే. న. క్ర. నెజిపించు. 

టోకరించు ; దే. న, శ్రీ. నంచించు. 
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టోకరాకొటు : చే. న, శ్రీ. 1. మోనమువేయు. 

> ౨. టోపీ వేయు 

స. నంచనసేయు. 

టోకరాతి చే. అ. (కి. వంచింపబడు. 
పపెట్టు : డే. న. (కీ. వంచించు. (రూ) టోకీ వేయు, 

టోపీ తొడుగు. 

టోకించు : చే. న. Er _మోయి౦చు. 

శా. వీటల్ వాళెను ది కృటంబు నగముల్ బెట్ట్లూ గె న౦భ [లీ 

"లేటం శాసను మింట జండరవిది ప్న్ మా బోనీ డ 

మా టోకించిన శక్యాతనవుల్ చెదర కూ నిల్లు శే యాజి వె 

ల్లోటీ చెన్ననృపాలు వేంకటపతి! లోనై కరమ్యాకృతీ! 
నె. వం. 

టోకిచ్చు : చే. న. క్రి. కాతు. చంద. 4 ఆ. 

టోకుబెరమాడు: చే. న. (కి. గుత బేరముచేయు. 
టోపీపెట్టు చే. న. క్రి, వంచించు, రూ. టోపీవేయు. 

ధ్ర 
ఠలాయించు చే. అ (కి. తప్పించుకొను, 

ఠవణేందు : చే. స. క. 1. రచించు, పాండు, 1. ఆ 1రి, 

వి చేయు. ' _ భాగ.6.న్క-0.౪69 
స. పోలు. శ్రీరం. 1. ఆ. 167. 

4. నడవంజేయు. (పన ర్తింపంబేయు. 

ఛాగ. శి నం. 1890. 
రి సో తముచేయు. 

ఠవణీలు ; చే. అ. [కి. 1. (పకాళించు. కాలీ. 5 ఆ. 96 
ag) 

PR ఒప్పు. కాలీ. 2 ఆ. 11. 

ఏ. ఆచితమగు. ఏ. భాగ,స్మ_౦.క5్క్ 
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క వఠవ దెచ్చు ; చె. న. కి. "వేగముగా తెచ్చు. వామీకి. నె. 

కవఠవవడు: చే. అ. (క్రి. అలాయపడు, నంతొపపడు, 

అలవటనొందు. 

అ. కి. శేమపడు. 
An we EE _ 
కవు విద్య? చాపు : చే. న. కీ, మాసముచేయు. (ప్రబంధ. 

తాజలిడు : దె. న. క. పట్టుపట్టు. భాగ. 10 న్కంం. నిక్కర్. 
తాయముచేయు . చే. న కి. స్వరస్థాయిగా పాడుటకు మొదలిడు. 

భాగ, 10. స్క_0. 

ఠాయములొదవు : చే. అ. |&. న్వరస్థాయి వచ్చు. 

ఠొయించు : దే. స. |, క. సిరపబిము. (శాణాలు దాయించుట 3 
థి | 0 

రంగా. 3 ఆ. ౨7ఏ. 

తా రత్తు : చే. అ. కి. మిక్కిలి భయప. 

ఠాలాత్రోలి సేయు: చే. న. కి నిర్గ తము నేయు, చేయు. 
రావుకొను. : వై. అ శ్రీ. నెలకొను. నమూర. 4 ఆ. 

ఠివిచెదరు చే. అ. |క్రి. సౌగసుచెను. 

రీవిమెఅయు . చే. న. శ్రి. వైభనముతో నొప్పు. 
రీవినొడవు ; చే. అ. కి. చైభనము కలుగు, 
రీవుఎచన బే. అ. కి. పోకడలు పోవు. 

_ -మదము నీవులు చనునే. కళా. శి ఆ. 

ఛెవచూపు చే. అ. కి. అశ్వగతిభేదము చూపు. 

అవయగు : దే. అ. కి. స్థానమగు, కాణాచియగు. చిత, భా. 

'శవమెక్కు : చే. అ. డై. తక్ట)ిముగు, తేమ యగు. 

కెవిణీవెయు : అ. కి. భ్రష్ట వేయు. Pa 



డ్ 
డం౦గు : చే, అ. (కి, బియ్యము మున్న గునవి వొట్టుపోవునట్టు 

న్ (ఛముగా గా నల౦గు. 

డంగుబోవు * చే. అ. శీ. ఏ తరవోన్చు. 
డంగపోవు : చే. అ. శీ. అశ్చర్యవోవు. 
డంచు : చే, న. కి, (డంగు ధా. చే 

1, ధాన్యము మొదలగునని రోకళ్ళత్రో 

నల(గయగోొట్టు, 

ఏ. చివుక నా మ, నుగుసేయు. 
లు ౧ 

కానీ, 7. అ. 
డంబుసూ(చూ)పు: చే. అ. (కి. దర్పము మాపు, శుక. 
డక్కగొను : జీన (క్రీ. నశపజచుకొను. విజ. 2 ఆ, డక్కాంచుకొన్సు బే. న. శీ. (పోకుండ కొపొశుకోను, 
డక్కీగొను : చే, అ. (కి. దెబ్బుతగులు, 
డక చే. అ, (కి. l. చేతికింజిక్కు. భోరు, ఉద్యో. 2 ఆ. 

"2, లభించు. అచ్చ. బాల. 
ల. నిలుచు ర దో ఆ డకొం_ను ; దే. న. (క్రి. దకో,ను. థర డగ తింమ : చే. అ. (కీ. దగజకు వచ్చు. ఉ. రా. $ ఆ ౧ ౧ ష్ 

స. కి, దగ్గజుకు నచ్చునటు వేయు డగ ఇ /జీల్చు(లు : దే. అ. కి, ఏర్పడంబోను, ప్రబోధ. ఏ ఆ 
డగు ; దే. అ. శీ. నమోపించు భోర. భీహ్మ 2 ఆ 
డగు ; జే. అ. డీ, దగు ౧ ౧ 
డగ్గు తికయిడు ఏ చే. అ. డీ. గద్దదన్యరముకలది యగు. 
డగ్గుర్తికవడు ; చే. అ. డీ. గాద్దద్యము కీలదగు. కాలింది. శ్రి ఆ. 
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డగుతికవెటు 3౩ చే. న. (కి. గా ద్రద్యమును గలిగించు. 
కు ౧ 

చశగువడు : ద్య. ట్ర (కి. (డగు +పడు గాదదంమునొందు- 
౧ , ౧ దీ 

(శ్త్రీరం, 2 ఆ 

డచీ లుకొటు ౩ చే, అ, శ్రీ. జాబులు కోటు. 
బీ శై ట్ 

డబ్బ కందు_డప్పిగందు: "దే. అ. (క్ర. చాహాము3 (శవుపడు. 

డప్పిగొను : జే. అ. (క్రి. డదాహమందు. నె. 5 అ, 

డప్పిచెందు-డప్పిజెందు:ః జే. అ. క్రి. కృశించు, శీణించు, 
భార. శాం. 

డప్పిజనించు ; చె. అ. (క్రి. దాహము వుట్టు భార. విరా. 

డప్పితి(ద్రీర్చు ; చే. అ. స. క్రి. ఆయాసము తీష్చకొను, 

దావాముపోనొట్టు. భార. విరా. 

డప్పిదట్టమగు : చే. అ. (క్రి. అలనట హెచ్చగు, _కాణలేకపోను. 
డందబగు : చే. అ. కి. అధికమగు. “డంబయ్యె నంబుదంబు.” 

క. శకుం. 

డంబారు : చే అ. శ్ర. కాంతి నహీించు, వలా. ఏ ఆ, 

డదిడబర్ గటువడు; బే. అ. [క్రి గర్భము తగు. 
లు ౧ 

డబడబలాడు; చ. అ. కి. (అనననరముగా) ఆర్భాటము సేయు. 

డబాయించు + చే. న. శ్ర. లేని దున్నట్టు చెప్పి ముఖవీధానము 
చేయు. 

డబ్బ అలు పల్కు. దే అ. (క అనత్యము చెస్వు, 

డచ్చాకొట్టు చే. స (క్రి. 1. స్తుతిచేయు. 

డబ్బాలు కొట్టు: ౨. కోతలుకోయు, 
డబ్బాదంచు. : ఏ. అనవసరమెన దీర |పన౦గములను 

= యై 
విసుాతునటు చేయు. 

[ay లారి ౧ 

డబ్బు : ణె, అ. డీ. బొంకాడు. 

డబ్బు నొల్లువపోవుః దే. న. శ్రీ. డబ్బు పోగువేసికొనిపోవు. 



454 

చే. అ. (కి. 1. తప్పుగాం బలుకు. శుక, ౨ ఆ. 

దే అ. (కి. అలయు. వి. పు. 5 ఆ. 
దే స. క. (డయ్యు ధా, ED చిక్కు_నట్ల్టు చేయు. 

వార. 4. ఆ, 
దె. అ. శ. 1. అలయు. భార. సమ్మ. స్ ఆ, 

వీ. బలహీనవడు. కానీ. 6 ఆ, 
స చిక్కివోవు. భార. నభా. 9 అ. 
4. అణగు, తెఘ. ఆం. భా. తృ. 88 
స్, చెడిపోవు. ఈ. రా. 1 ౪. 

రా 
దే, అ, (క్ర. డాంగు, దాం, మటుగున నుండు. 

అచ్చు. బాల. 

దే. అ. (కి. కాలయాపనముసేయు. (క్రీ) రాధా.కి ఆ. 
చే. అ. క్ర. దాయ. కు. నం. 5 ఆ, 
చే. అ. క్రీ. దా(గు., ఆం. భా. తృ, 
న, క. ఓ చాయ. భార. సౌ. 1 ఆ. 

ల మోనపుచ్చు.హారి.ఉ4ఆ.భాగ. రిన్క_ం. 
డౌ(గురుమూ (ఆలాడు; దే అ. (కిం దాగుభుమూతలాడ్రు. 

దే. న. (కీ. దాయ. 

దే. న. (క్రి. డాశు, దాచునట్లు చేయు. 
చే, అ. శ. డణు కాళ్ళు తేలగిల వేయు. థర. 
చే. అ, (క. 1. సీదపడు. (బౌ 

౨. ఉండు, వరావా, "ఆ 
స. గుర్రగా నంటు. రసిక. 6 ఆ 



డాగులువేం ర; 

డాగులు వెచు ; 
లాం ౪ 

డాబు చేయి ఇ 

ఠా 

౬ 

డాయించు ; 

455 డాలుక్రొొను 

చే. న. (కి. దగ్గణకు రప్పించు. 

న, కి. 1 దగ్గరకు రప్పించు. హరిశ్చ. ౨ ఆ, 

బ్ర, _పతివ్వించు, నిలుపు. భాను. సె 

మి. న. (కి. లాంఛనము ధరించు. (వ్యా(భుచర్మ 

మను మా నెజుడాగు ధరించి.) శుక. 

"దే. అ (కె. ముచ్చపడు, వుజుక యగు. 

“డఢాగులు నడ మనః పటంబులన్ ”’ 

చ, న. కి. వాతలు వేయు చందా 

బే న. [క్రి గుజుతులుంచు, చిహ్నాములుంచు. 

“మరుని డాగులు నైచిన మాడ్కి” చందా. 

- శ్ర. ఆధారము చేసికొను. పాండు. శి ఆ. 

- (కి. ఎడమ్మపక్క_గా నుంచు. 

భార. వరా. 4 ఆ, 

జ. న 

"చ. న 

ద్య. స క్రీ. 1. మోనగించు. వేమన. 

| 2. ఆర్భాటముచేయు. 

చే. నం (డీ. మి బ్ఞములు పలుకు. 

డాయయిట్టు-డాయవచ్చు: చే. స. డీ! నమోాపీంచు. 

జ న. (కి. 1. డాయం.చేయు. శుక, 1 ఆ, 

2. సోకించు. పరమ. ఏ8 ఆ. 

చ. అ. (క్రీ. 1. _పవేశించు. ఇందు. 2 ఆ. 

2. పొందు. పాండు. 5 ఆ, 

ఏ. తగులు. భా. రా. యు. 

స. కి. నమోవిరిచు., భార. అది. 

దే. అ. క్. కడెముపట్లు. న. ర. 

న శ: 1. పట్టిం దు. ది. పరమ. ౧ ఆ. 

2. కూర్చు. ద్వి. పరమ. ఏ3 ఆ. 

2. (పకాశించు. ద్వి పరమ. 4 ఆ, 

చే స. కి. రంజించు, రంగుకోయు 



డీంద(జేయు : 

డిందించు ; 

డిందు ; 

(జ్ర 

ర (wo 

జ Mo pr 

ఆం (కె 

. le 

«lL. 

లు (కె వమురణిం ము. సో 1 ఆత, 

వ్ అ. కి మ (పడన మెం.) మునుగు. 

, ఆఅ కి. డింక వేయు. 

2. పరీతుతపూ. 

1. చచ్చు. శరం. (బౌ, 

2. అణంగూ, 

విడుచు. భార. విరా. 5 ఆ* 

భి, తేగించ్యూ. ఆము. 5 ఆ* 

ని, (కిందికింజేర్సు. భాం. రో. యు 

. తీణింవంజేయు. 

నశింప(జేయు. భాగ. 10 స్మ౦. 

2. ముంచు. హరి. పూ. 1 ఆ. 

స్, శీణింపంచేయా. 

1. తగ్జివోవు. మార్క. 1 ఆ. 
ఆం. భా. తృ. 

2. అడగు, మటుగుపడు. 

భార. ఆర. 6 ఆ. 

లి, (మొగ్గు. ఇభోర,. ఆర, ఏ ఆ. 

4. తొ టుపడు. సొండు. 2 ఆ, 

5. మరణించు. ఉ. రా. 1 ఆ. 

6. ఆరివోవు. ఆము. 4 ఆ. 

7. నశించు, వాసి. 4 ఆ, 

ర. మునుగు, దశ. 2 ఆ. 
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డిందుపడు ; ద్య. అ. [క్రి 1. తగు. భార. విరా. 1 ఆ. 

౨. నమాధానపడు. రామా. 7 ఆ. 

తి. మ త్తెక్కు. ఆం. భా. త్స. 

చు వి ద్య. స. కి. (డిందువడు ధా. _పేఏఎభార.పరా.4ఆ. 

చే. న. కి. ఓ అణచివేయు. వేం. పంచ. 1 ఆ. 

బం విడిచిపెట్టు. హార. 6 ఆ. 

లి. తృ _పీగా (తాగు. (నె. జి) 

డిగనాడు చే. న. కి. నదలిపెట్టు. 

అ. కి, "నేలపైలనాలు. ఉ. హారి. 4 ఆ. 

డిగనుణుకు చే. అ. [కి కిందికి దూంు. 

డిగ(6బడు : దే. అ. కి. వేలాడు. భాగ. 10 స్క_౦. పూ. 

డిగవిడుచు చే. స. (క్రి. నదలిపెట్టు. 
డిగించు ; చే. న. (క్. (కిందకుంజెక్సు. 

డిగు : చే. అ. కి. 1. అనతరించు. భార. విరా. $ ఆ. 

2. (కిందికి అణగిపోవు దశా. 1 ఆ, 

8. తగ్గహోవు. వసు.6 ఆ. 
4. బనచేయు, కునల. 2 ఆ. 

5. జాలునాటు. ఆము. 4 ఆ. 

న, (కి. అనకోహణము చేయు. 

భార. (దో. ఆ. 

డిగుచు చే. న. కి. కిందికి లాగు, లాగు. 

డిగువడు చే. అ. కి. ఉపశమిల్లు. 

డేగ జాలు : డే. అ. కి. [కిందికి జూజు. పహారి.ఉ.9 ఆ, 

డిగ దాంటు చే. న. (కి. కింది! దుముకు. భార.భహ్మ.2ఆ. 

డిగదోవు చే. స. [కి మే. అణచివేయు. ఉ.రా. 4ఆ. 

డిగ(దోవు : 2. పరిత్యజించు. భార .కర్ణ-1ఆ, 

డిగనాడు : జే. న శ్రీ. కించపజచు. 
G 



డీగనుజుకు 
శ) 

డిగనుటుకు 
fy 

డిగంబడు ఫ్ 

ఉగవిడుదు : 
౧ 

డిగించు ః 
౧ 
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దే. అ, క్రీ. కిందికి దూకు. 

బే. అ. శీ. దిగయుడు, నిలిచిపోను. 

దే. న కి. దిగవిడుచు. 
చే. న, [కం ది౦స్పు భాగ జా 2 ల 

చే, అ. క్ 1. (కిందికినచ్చుు. కక. ఆ 

లి. ఆఅనరోహూంచు. దష. 2 ఆ. 
ర్తి 

ఏ. పతితముగు, రాలు. ఆము.4 ఆ 

క. దిగబడు. ఆము. వీ. ఆ, 

6. ఆపశేమించు. నరావా, ] ఆ 

తో SO ॥ 7 తన్ని పోవు క్రీడా 

5. దిగుమతియగు. ఆము. 2 ఆ... 

స్, "కీ 1. అవరోహించు. భాగ. 10 న్య_౦.ఉ. 

9, మైనుండి (కిందికి దిగు, 

శేయూర, కాని. 2 ఆ, 

ద. అ. కి. న్య్యూనమగు, తేక్కు_వయగు. య.4 ఆ. 

చే. అ, కి. అధై ర్యపడు. కాళిందీ. 2 ఆ. 

చే. అ. కి. ఖై ర్యముపోవు. 

దః అ. కి. 1. భయపడుటచే బలహీనమగు. 

భార. నిరా. 2 ఆ, 

పీలా. ఏ ఆ, 

రెందు. 4 ఆ. 

2. నలత నొందు. 

ఏ, భయపడు. 
-దే. ఆ, కీ అ డై ర్యపడు, 

హారి. పూ. 6 ఆ. 

సాంభో,. 1 ఆ, 

ద్ wR (రః అభ ర్యపడు. 



ధీ 
డికొను : చే. అ. కి. పూనుకొను. 

స. శ్రీ. 1. ఎదుర్కొను. 
౨, ఆటయందు బాలురకు డీడీ యనుచు 

దాకికొొను. 

సి, పాళ్ళు ఒండొ౦టిని చాకు, 

డీకొలుష చే. స. క్రి. (పేశేవించు, కలియలుడం జేయు. 
తేకొల్సు : 'దే. న. కి. డీకొలుపు, కలియబడంజచేయు. 

ఉడిక్కాసలాడు : చే. అ. (క్. డీకొట్టు, (విల్ల లుబుసుపోక కై యాడు 

డిడీక్కు_లాడు : చే. అ. [కి 1. బాలురు డీ డిక్కి_ యనుచు తలలు 

తాకించుకొను. 

౨. ఒకదానితో ఒకటి కొట్టుకొను. 

(అకలంకము కృష్ణమార్యుని కృవ్ణవిలాసము. .) 

డీలగు : బే అ. కి. తేగ్దు, నదులగు, సట్టుతప్పు. 

డీలపోవు : చే. అ. కి. డీరుపడు. 

డీలాపడిపోవు : చే. అ. కి. దీనుం డగు. 

డేలాపడు: చే అ. కి. డీలవోవు. 

Ge ంచు ; చే. న. (క్రి. చులకనగాంజేయు. నిర్వ-కే ఆ, 

డేలు ; దే. అ. కి. నిస్పారమగు,. 

డిలుకొను ; దే. అ. కి. బెదరు. 

డీలువడు ; ద్వ- అ [కి L బలహీననుగు. 

2. న్యర్థమగు. 

ఏ. బాధపడు, 

4. మరణించు, 

డీలుసజచు-డీలువణచు చే. న. కి. (డిలుపడు ఛా. (యె 



డీలుపేయు 

డీల్చడు-డీల్వడు 
గీల్వజచు : 

డులిపించు వ) 

డుల్చించు వ 

చులుచు : 
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: బే. అ. (కిం డిలుపడు, మృతినొందు. 

దే, న. Er డీలుపజుచు. 

నశేమగు ఆము. 1 ఆ. 

చే. అ. (క్రి. నణకు, చలించు. భార.అది.2 ఆ. 
చే. అ. క. ఓ దాగు, 

2. వాడు, నడిలిపోవు. (ప్రబంధ. 
'చే. అ. (కి. (పగల్భములాడు, మోూాసప్రుమాటలాడు. 

చచ్చు | 
దే. అ. [కి మ. పెకి వెడలు, చొచ్చుకొనినచ్చు. 

౨. తగు, 

స, (క్రీం 1. ప్రైకిచీయు. 

2. నడలించు. 

స, గుచ్చు. రం. రా, ఫు. 

జే. న. (కిం 'రాల్ప్బ్పంబేయు. 

"దే. స. Ez 1. పడలబేయు. 

౨. ఊడదియు. 

ఏ, వోనొటు. 
ఆ 

4. ఎడేచేయు 

దే. న. క్రి. (వే. డులుప్రు "వేణుచేయు, దూరము 
చేయు. అము. శి ఆ, 



తళతూయిు : 

డెప్పరించు : 

బే. 

దే. 

చే. 

చే. అ, (కె. అశక్యమగు. 

2 8 ల 

ర 

న 

న. 

అ. 

Coe Foe 

౨. ఉఊడిపడు 

ఏ. నశించు 

4. పాయు 

(కి. దూసివేయు, విడుచు. 

(కం దొరలిసోవు. భార, సమ్మ. 1ఆ. + 

శ్రీ. దూకు, -తోకలెత్తుచుం గూయుచు, 

చేలశూకుచును గుంపులుగూడి కపీర్యదు 

"ఆంతయున్. మొ. రా. 98 సుందర. 

క. దూయు. న్, ర. 

ణే 

. గోళ్ళత్రో చీల్చు, జిక, 

- అడనగించు, 
Go 

(5. 1. నెలకొను. 

'జేరా వేయు 

౨. 'జెక్కుపడు. గొంతున క డముపడు. 

ఫస, ర. 

డెప్పంకము(లుుసయు ; డే. అ. (కి. సాహసముసేయు. 

చే. న. కి. చెప్పు. 

చే. అ. (శ్రీ. పిరుదులతో జరుగు. 
అన్య. చే. అ. స. క్రి. గుడారమువేయు, 

డెప్ఫు : 
ఇ 

చం ౫ 

డెరావేయు : 

దండువెడలు, ఆక్రమించు. 



య్ 
దొ చే. అ. (కి. కాలిదారి వర్పకు. 
డొంక చను: చే. అ. క్రి. శీణించిపోవు. 
డొంకు : జీ. అ. శ్ర. 1. తీణించు 

౨. తగు. 
౯ 

ఏ. ఇంకివోవు. 

ఓ. చాను, 

5, నెనుదీయు. దశా. ఏ. ఆ, 
డోంగియాడు : చే. అ. కీ. బాలుకు చేతులు మోకాళ్ళ నానించి 

నడచు. 

డెంగు ; చే. అ. శ. 1. దాగుకొను. 

2. (పాకు. పండితా. పర్య. 
డొంగులువాబఖబు : జే. అ డీ. తజ 'లేర్పడు. ఆము క, 
గెకాయిందు : చే. న. కీ. బుకాయించు. 
డొకారముసొచ్చు దే. న. క్రి. 1. లోపలబవేశించు. 
౧ెకారముజొచ్చు ( ౨. శరణు జ్ చ్చు. చంద. 
డొక్కరముగొను: చే. అ. |. మల్ల బంధవి శేషము (ప్రయోగించు, 
డొక్కు : చే. అ. |కి. తెగ్గిపోవు. వసు. $ఆ. 
డొగ్గు ; దె అ. (క్రి. డొ లంజేయు, దొరలించు. 
డొల్చు : దే. న, డీ. డెల్ల ౨ (జేయు, దొరలించు. 
డొల్లు : చే. అ (క్ర 1 'పనహించు 

2. దొరలు 

టే _వేలాడు, 



డొల చేయు జీ. 

డొలనేయు ; చే. 
as) 

డెల బారు | జీ. 
౧ Cn) 

డోకు చే. 

డోయగాడు జ్ 

డో(గియాడు "జే 

డో(యగు దే, 

తంటననిపేయు: చే. 

తంటా 

గే Dn తంటాలుపడు : 
aes) 

తంటాలు పెట్టు ; 

తందర పెట్టు : 

తందానవాడు ; 

క్రొ ని తెచ్చుక్ "న్కు చే. అ. శ్రీ. తనంతట తాను 

దే. 
దే 

. అ. జ. చలాము. 
(౧ 

463 తందానపాడు 

న. డి: |. గుల్ల చేయు. 

9 నిస్పారపణ చు 

స డీ. (కిందికి. బడంగొట్టు. 

ఆ, (క. గుల యగు, 
గా 

న. క్రి. (కక్కు. 
అ. క్తి బిడ నల పె జేతులు నటి టి మో కాళ్ళతోం 

వాకు. 

అ, (కి. తోలాడు 

ణు, Er 1. దోగితయాడు. స ర, 

లి -సేనితోలు జలుచు. (శే. ర) 

ఇల్ 
మ్ 

న. (కి. అధర ఫు కార్యము సేయు, మోనగించు. 

కమములు 
తు 

తెచ్చుకొను. 

అ, కి, ఇ్రబ్బందులుపడు. 

న. (క. అటు నూటలు ఇబు, ఇటు మాటలు 

అటు చెప్పీ న్పర్ల కలిగించు, కవపజుచు. 
యి రి 

రం. రా. అయో, 

. అ. (కీ, 1. ఈయనలసిన భసాదికము 

నడుగు. శ్ర ర. 

9, ధనమును వసూలుచేయు. 

ఇ (కె. తొ ౦దరపెట్టు, పన్నా గముపన్ను, 

తం తముసేయు. 

అ, ED చిందులు (తొక్కు. 

స. (కి. భయ క్రాంతి కల్పంచు. (నె. జి) 

అ. కి. అన్న డానికి సై అను. 

యల్ 

యే 
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ఠా 

తంప్రరపెటు చే, న కి. తంపటివోం గాలు ఏ 
sy) "ఇ 

కంపఏఆరు : దె. అ. (కి. తడి ఆజు, నిర్ధనువ స. 

తంపిపెటు చే. న [కి ఓ చెనకు, పదునుమెటు. 
8) 0 

౨. కుంపటిలో నిప్పు రాజచేయు. 

శ్రి. మోనపుచ్చు. 
త్రకపికలాడు : చే. అ. [కి 1 ఇట్టటు చలించు. 

౨, కలయ. 

ఏ. మోానపడు. 

OX 
లా 

2. y Dl ల pa . తనకే మిగులునటు నశము చేసికొను, 

-భాబాంగనం దక్క_ నేలిన. కు. నం, 

గ్రాతగుడు ఆడు; చే. న. (కి. దండాడించు. 

(పెండిలో వధూవరుల నెత్తుకొ నిం 

తక్కించు; చే. న. |క్రి. 1. తొలగించు. 

2, చక్క_ చేయు. 

౨. మోాసనగించు. 

* మిగులు, (౬ గ్ర 
లా 

లః (8 
— తుం 

. ఉడుగు, అణగు. త పలి = 

. టక్కు సేయు. 

తప్వుచేసినవానివ ల వెనుకోకొదుగు. 
తక్కుతారు : చే. అ. [క మిక్కిలి మొమగు, తప్పు చేసినవాని 

వల వెనుక కొొదుగు. 

తక్కులవడు : ద్వ. అ. [కి. కలతనొందు. పండిత. పర్వ. 

తక్కూల(బడు ద్య. అ. (కి. మోనవోవు. 

తక్కుల-బెట్టు: చే. న. కి. మోనపుచ్చు. 

తక్క్కుువవడు ; ద్వ- అ. కి. న్యూనత పొందు. 

అలా స్వా 



తగరు : 

తగవరియగు ; 

తగవులాడు : 

హౌగగ్గు 
గి 

తగిలించు : 

తఆగిలిపోవు : 

తగిలియుండు : 

తగు: 

2 
ఆటో కి. 

. అ. కి. పూనుకొను. 

465 తగ 

చులకన సేయు. 

కొ౦0చెపజుచు. 

భార. ఆది. 4 ఆ 

అ. శ్రీ. పొరలెత్తు, పొరలుగలేచు, వేజెక్తు. 
డే న. (కి. మెత్తని నస్తువును కథినముగా వేయు. 

అన నుద్దునిగా సెహాపించు. కు.సం* 

2, ఆఅ Er యత్ని ౦దు. 

దే అ. శీ. తీర్పరియగు. 

చే. అ (నె. కలహూ౦చు. 

చే. అ, (క. పొటియగు. 
ం A) 

దె న. శ్రి. 1. న కముచేయు, 
అలనే 

dl, ob య్ (1 
fn 

2b 

+ నంబ౦ధము కలించు. 
౧ 

. లగ్నముచేయు. 

. మోహీ౦పంజేయు, 

as BD 

సమానమగు. 

అనుకూలమగు, 

తప్పనిసరి యగు, 

నోఫిలు. 
య 

వర్తించు, ఉ౦డు, 

కొంచెవుగు. 

00 AI రాలా జై 

న 



dl 
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నం క్. తగిలించు, కూరు*. 
₹ 

౪. [క్ర |. చిక్కు, లగ్నమగు, 

2, 
క 

బి, 

lL. 

2. 

2, 

దగవుగు. 
ణి 

వాడగు, 

నచ్చు. 

. వ్యయ మగు. 

=, కలుగంచేసిఫొను. 

తటపించు. 
ణి 

= సంభవించు. 

bY. ఆంటుకొను, 



467 తగుబుపబిచు 

తగులు: చే అ. శ్రీ. 20. దొరుకు. 

౨1. తగులుబడియగుు, కముగు 

(చేతికి దగులు-నవప శు.) 
ల 

డియుండు. 

నంబడించు. 

ఆశయించు. 

రాతకు. 

౭ (ఛం 

నై గం కా 

OY Hr పురికొల్పు,. 

. తారకు. 

9. మోూహోంచు. 

తగులుకపోవు : చే. అ. కి. లేచిపోవు. 

తగులుకొను : చే. అ. (క్రి. 1. అకను లె ౦గిక సంబంధము 

కల్పించుకొను. 

౨. అదనముగా. బదు. 

(8 జ pe — 

న. (ప్రతికల్లు, _పేమించు. 
నుం (కి. మోాహీంచు,. అంటుసోకు. 

గు డక 0 

5 లుకొలుపు: (డే స. డీ. తగులుకొనంజేయు. 

తగుముచు; మ దే. న. Er 1. కూర్చు. 

తగుల్సు గ ల అంటించు. 

తగులుషుడు ; ద్వ అ, (క్ L. ఆన _క్రినొందు. 

2. చిక్కు_కొను. 
ఏ. లభించు. 

4. స్ర్రీవ్రరుహనంబంధము కలుగు, 

తగులువఅచు: టే. న. [కి 1. ఆన క్రి కల్లం జేయు. 

2. నిలుపు. 

సె, లగ్నముచేయు, అవలంబింప౭ జేయ 



తగులునడు 

తగులునడు : 

ar 
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ద్య. అ. కీ. తగులుపడు. 

1. న క్ర్షమగు. 

2. చిక్కు. 

నే. దొరకు. 

4. అడ్లు కలదగు. 

నెం న కి, తగ్గ జే జేయు, కృుతింపంచేయు, 

దే. అ. (క. 1 ఆపసనంవారించుకొను. 

౨. చేదయగు. 

ట్కు Er తమాయించు. 

1. తక్కు_నగు. 

వెనుకకుదీయు, 
* బజిగు, 

4. నిలుచు. /(పలక్టి తగ్గు) 
ద్వ. అ, Ez 1. నఠించు. 

2. కృశించు. 

దర. అ. శ. (జ్టరాదులు అధిక్యము తగ్గుట 
కారంభించూ, 

ద్య. హై (కిం చెక్కునడు. 

న డీ. గేలి సేయు. 

న. కి. ₹లిసేయు. 

నుం (కి l. గలి సేయు. 

2. మోానగించు. (వేమన 

my BD 

దు. ఆఅ. [కి ఊోరక అటువిటు తిరుగు. 

ద్వ. అ, [కే l. ఆశ్చర్యపడు. 

లి వేవలు దక్కు. 
లు 

లి. కలస. 

ద్వ. అ. (క. కౌధపడు. వై. జ, 2 ఆ. 
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తటపటాయించు: చే. అ. కి. వెనుక ముందు ఆలోచించు. 

తటమట చేయు : ద్ర. న. [కి మోనగించు. ధర. 4.1 భా. 

తటమటించు చే. న, శ. 1. మోనగించు. 

ఇ. నిరసించు. 

తటస్రంచు : నం. అ. కి. 1. కలుగు. హర, కి ఆ. 
౨. లభించు. 

తటాకించు ; చే, అ. శ. చొచ్చు, (ప్రవేశించు. ఉ.వారి.4 ఆ. 

తటాయిందు : చ, అ. (కి. నిలుచు. 

న. కి. నాటు, అడ్లగించు, దూసికొనిపోవు. 

ఆం. భా. తృ. 

తటారించు: చే. న. [కి చేతితొం బట్టువొను, _వేళ్ళతోయాతశు. 
తట్టయె త్తు : చే. న. శ: పనిముగించి హోంపివేయు. 

తట్టగిల్లు : దే అ. క. తట్టనలె నంగిపోవు. 

తట్టతగుల వేయి : చే. న. క్రి. ఒకపనిన ని సేవముగాం గష్ట్రపడి 

తట్టాడు : చే అ. కి. 1. ఇటునటు తిరుగు. 
౨, అడుగు లిటునటు వేయు. 

ఏ. నెమ్మదిగాం దిరుగు. ఉ. హారి. ఆ. 

తటుకుసచను : చ. అ. కి. వెంటనే వెడలు. పాండు. 

తటము(ల్యు పెట్టు: దే. న. క్ర. బాధలుపెట్లు. కు, నం 

లు ప క. తట య్ బాధ. 

తటు : దే. అ. శ. 1. కలుగు. 

ల 2 స్ఫురించు. 

ఏ. కరలయు. 

న. (కి. ఇది ఫొన్నిికియల తుమున్న'ంతరూప 

మున కన్నుప్రయు కృమె యా యా 

భాతువుల _పేరణార్థము నిచ్చును. 

ఉదా: పోవందట్టు. (పోలే జయు) 



తము 470 
రు 

తటు : 1. చేతిలో మలగాయగొటు, 
డె టి రై 

9. వాయించు, 

ఏ. విడుచు. 

క 4. నిలుప్రుకొొను. 

ర. కలసికొను, 

తట్టుకౌణు దం. అ. కి, వెనుకకు మఠులు. శ్రీజా. 

తటుకొను ; చే, న. డీ. సమర్థించుకొను, రశీ.ంచుగొను. 
293 

తటుగటు దె. అ. కి. (కేట్టు) చణజచుటు, కొొటుటు, మున్నగు 
టబ టబ - జు జై 

వానిచే చరుము సఫొంగు. 

తట్టుగాలి బసుకొచ్చు : దే. అ. క్రీ. మిక్కి లి కోపమునచ్చు. 

తట్టుత గులు ; డే అ. 1. గాలికి 'జెబ్బతగులు. 

౨. నషము కలుగు. (నె. జి.) 
చ 

తట్లుతిరుగు : చే. అ. (క్రి. ఆవెపు తిపగు. 
an) QQ 

శ్ర. 

తట్టుదియు ; జే. స, శ్రీ. గాడి తీయు. 

తట్టుముట్రాడు ఏ చే. అ. (కి. మిక్కుటనుగు. భాగ. 10 నృం. 

తట్టువడు : చే, అ [కి. 1. నక మగు, కూడుకొను. 

2. కృళశించు. సృం. శ& ఆ. 

ఏ. తిరన్మ_రింపబశు. చదరంగములో 

రాజునకు గడిలేక పోవు. 

తట్టువణుగు : ద్వ. అ. కి. అత్యధిక మగు. 

తట్టూర్చిపోవు ద్వ. అ. క్రి. తట్టువిజుగు, నిండుకొను. నవి. 

తట్టూర్చు ' ద్వ- అ. (క్రి. అపారమగు. 

త ప్టిముపడు : ద్య. అ డీ. సాలసివడు ; కొమీల్లు, 

'కపాలుగు (ద్వ. అ. (కి. ఒకదరికి నంగు, అతిశయ మగు నవి. 



నో శర వెటు : దే. న. 

: ద్వ. 

తడ(6బడు : 

తడబణచు: | 

తడయు 

అధితే.పించు. 

ీంళనముచేయు. 

వేటుశోయు. (నె. జి) 

అడగించు, 

పోమునకు కట్టుమంతము వేయు. 

డీ. పోందోలు. 

అ. (కం కాళ్ళువణకు. నసు. 1 ఆ. 

దే. న. (క్ తేడయబుటిదు, "తొటుమాటు చేయు. 

వారి. ఉ. ౧ ఆ, 

చలించు. 

ఒకదానితో నొకటి కొటుకొను. 
పొరపడు. లు 

నంకరమగు. 

ఏకమగు. 

ఒక దాని నొకటి మించు. 

నంకోచించు. 

ద్య. స. (క్రి 1. బాధించు, వ్ భపెట్టు. 
2. తాబుమాబు చేయు. 

తడటెట్టు : చే. న. (కి. దూరముచేయు. 

తడము : జీ. న, (కి. 1. నిమురు. 

ఏ, విచారించు. 

తడయు ; దీ. అ. (కి. 1. అలసించు. 

౨2. వసించు, 



తడ్రవుకోను ; 

తడ్రవులాడు 

తడవుసూపు : 
తడవుసేయు : 
తడాఖా చూప : 

తడాఖాతీయు ; 

తడితీయు : 

శశియాటు ; 

దే, wD [కిం 1. దోగియా కు. 

2. కో భపడు. 

ర 

472 

చెవకులాడు. 

చేతులతో తడవు. 

చే. అ, డీ. తడవాడు, దోయగాడు. 

చే. అ. (కి. 1. 

బి యత్నించు, 

సవరించు. 

se * వదిలు, 
—2n౧౧ 

నిముకు. 

| నెదకు, 

ఇర 69 భో 

స్నృంంచా. 

= చెప్పు. 

. సుడించు. 

. నిందించు. 

౧౦ AI oo MN iE 

Ke 

10. చేయు. 

* న౦పాదించు. 

. సంబంధము కలిగించు. 

- ఆలోచించు. 

పాంకు. 2 ఆ, 

శ్రీ. తడవు వెదకు, చాలసేపు వెదకు. 

(కి. 

[కి ఆలన్యము సేయు. 

కీ. న. రలన్యము యు. 

తడవాడు. 

అ కి (పతాపము కనబణజు చు. 

అ. (కి. గర్వము అణచు, 

బెండు. 

తడితీయు. 

, కోటు. 
లు 
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డ్యు : దే, అ. కి. ఆక్ష్రమగు. 

డయొ తు : చే. అ. (కి. తుకుచుకొను. 

డి సముద్దగు ఏ; చే. అ. కి. వానలో బాగుగా తడియు. 

తడీసిముప్పందు మగు: చే. అ. కి. మిక్కిలి నష్టపోవు 
ఇాఘగా తడియు 

తడిసేయు : చే. సడ నెమ్ము నేయు, జలుబుసేయు. (నె. జ 

తడుకుపొడుచు : ) చే. . శ. 1. కంచె'వేయు. 

తడుకువడుచు ( ” ౨. క౦0చె'వేసినటు చఛచిము. 

న రామా, 6 ఆ. 

తడుపు చే. న. క ఆర్ష మునరించు 

తడుము ; చే. న. కి. నిమురు 

తతంగము చేయు; జ్ ం 5 
తతంగమునడుపు: ( = అ. కి. [కియాకలాపము నడుపు. 

తతిగొను : చే. అ. క్రి సమయము కనిపెట్టు. 
త త్తరపడు ; ద్ద. అ. కి. 1. తొందరపడు." 

౨. ఆకులపాటు నొందు. 

త త్రరపెట్లు దే. న. (కి. తొందర పెట్టు. 

త తరించు చే. అ. కి. 1. తొందరపడు. 

౨. మోభవపడు. 
త త్తరిల్లు-త త్తరిలు; చే. అ. (క్రి. 1. తొందరపడు. 

౨. మోభనొందు. 
తనకు : చే, అ. (కి. తనరు. 

తనఖా యొసగుః 

తనఖాపడు ; అన్య. దే. స. కి. కుదువ బెట్టు. 

తన భాపెటు ; 

తనఖీచేయు : “అన్య. చే. న. (శ్రి. పరీక్షనేయు. 
తనరారు ; చే. అ. (క్రి. 1. అతిశయించు, 

ల, ఒప్పు. 
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తనరించు : దే. నం [కి 1. చేయు, 

౨) కలుగంయేయు, 

ఏ, నంతోవింపంజేయు. 

తనరు ; చ. అ. శ్రీ. 1. అతిశయించు. 

2. ఒప్పు. 

లె. ఫలించు, పండు. 

4. ఉబాంగు. 

ర. ఉండు, 

తనతనయగు : చే. అ. (కి. న్యతం|తమగు. 

తనరు, తనరుచు ; వె. అ. [క్రి ఓ పొంగు. 

2. వ్యాపించు. 

ఏ. వసించు. 

స్, (కి. కలిగించు, తీనరంజేయు. 

తనో ముంచు é డే అ, E ఒడ్డులు మోచియుండు. 

9, ఆకమించు. 

| చెజువులోని నీకు తనాయి 

తనీయంచు |; చే. న. (కి. తృ ప్రిపజచు. 

తనియు ౯ జీ. అ. సీం తృ మ్ పడ్డు, 

తనివాజు ; చే. అ. శ్రీ. తృపి నొందు. 

తనివిపడు-తనివుకడు : చే. అ. కి. తృ ప్పినందు. 

తనివిసను : దే, అ. డీ: తృ పినోందు. (రూ. తనీనను.) 

తనివోవు : చే. అ (క్రి. తృ ఫినొందు. 

తన్నిడు : దే. అ. (క్రి. ఇతరులకు స్వాధీనపడు. 6 

తన్ను. డానిచ్చు. 



'తన్సుకు-తన్కు * దే, అ. (కి 1. కలుగు, 

2. జ్వలంచు. 

స, భయపడు, 

శ. [_పకాశంచు, 

._ 5. తపించు 

6. అతిశయించు, 

7+ (_పనరించు. 

స © తగులు. 

తనుసలాడు : డే. అ. క. చేతగాక బాధపడు, 

తనుపారు ; "దే. అ, a తృ వీనొందు, చల్పనగు. 

తనుపు : దే. స. (కి. తృ పినొందించు, కాపాడు. 

తనుప్ప సేయు చే. న E చల్ల దనము కల్పించు, కు. నం. ౧ ఆ, 

తనువడు ; దే. అ. (కి. చల్చబడు. భార. శాంతి. 6 ఆ. 

తనువొందు ; చే. అ. శ్రి. లకు, తెలివొందు. చంద్ర. 4 అ. 

తనూకరించు ః నం. న. కి. చిన్న దిగాంజేయు. 

తన్ను ఫ్ చే. స కీ. 1. తొచు, 

౨, గంటు, 

ఏ. తొకు, 

4. ఆకమించు, 

q తన్ను కాడు వ్ డే. అ. కి. పబ్దువదలకుండు,తనకుందాందన్నీ కొను: 

తన్నుకొను : చే. అ. (క్రి, కాళ్ళుకొట్టువొను, గిజగిజకొట్టుకొన్మా 
యు రు | 

బాధపడు, 

స్మ క్రి. ఆకస్మికముగా మైబడి కాళ్ళతో 
బట్టుకొను, 

తన్నుదక్కు : చే. అ. [క్రి పరవశము, 
తన్నులాడు : చే. అ. [కి పరస్పరము తన్ను కోను. 
తన్నువడు : ద్వ. అ. క్రి. ఈక్రమింపయడు. నై.” అ. 
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తన్సు : చే, 

తపతపలాడు ; చే. అ 

ర . కి. తృ విపజుచు, రతేు.౦చు. 

డీ. గుండేెకొట్టుకొను, గాలికి శెప'రెప 
లాడు. 

తపమువడు : చే. అ, కి, కైశపకు. 

“ఇడ బొట్టునోలె నింటిలోను ౦డక 

యాడుదాన వంత యడపిచాన 

నడవిలోన దపమునడబోదు ననునంత 

జజిఫితనము అందు గజుచి తీవు.” 

కు. నం. 

తపసించు నం. న. (కి గటి | పయత్శ మువేయు (నె. జి. 
తపించు ; నం. అ. స (బెాపమున్లిందు. 

2. తపస్సుచేయు. 

స్ (పకానంచు. 

స. (క. తాపము నొందించు (రూ. ) తపియించు. 
తప్పకచూచు: చే, న. (కి. విధిగా చూచు. 
తప్పంజూచు చే. స. [కి అనాదరించు. భార. ఆది. 4 ఆ. 
తప్పదాటు చే. అ (కి. మటుగుపడు. 
తపస్పదార్చు చే. స. కి. మజుగుపజుచు, చెడిపోవునబ్దుచేయు. 
తప్పుర్షదాగు చే, అ, శ. ఒడలు మజచునట్లు లెగు, 

తప్పర్యదొక్కు : చే. అ. కి. వికుచు, వ్యనపోరము పాడుచేయు, 
చెడ శోనయందు నడచు, , న్యభిచరించు. 

తప్ప(దోయు. చే. న. (కి. తెలగందోయు (రూ. ) తప్పందోచు. 
తప్పునంజేయు వ చే. న. (కి. తప్పని యొప్పించు. పండి. 

తప్పనడచు : చే. అ. (కి. తప్పుగా సంచరించు. 
తప్పనదారులేయు: చే. న. డీ. తపుదారులు (తొక్కు. కు. నం, 

తప్పనాడు ; చే. న, 

డే, 

రే తప్పంబలుకు (రూ) తప్పాడు. 
తప్ఫరించు ; = Be తేప్పించుకొను. చెన్న. 2 ఆ, 
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తప్పపోవు : చే. అ. (క్ దారితొలయు, మూటతప్పు. 
తప్పించు ; చే. న. శ్రి. 1. పోగొట్టు. 

2. కడవు. 
ఏ. విడచు. 
ఓ. దొరకకుండంచేయు. 
ల. దూర మొనర్చ్ను. 

1. పొరబడు, 

2. పోసివేయు. 
ఏ. నిరుపయోగవుగు. 

5. మరణించు. 

6. అలి కమించు., 

7. తప్వుచేయు. 

5. తొలంగు. 

9. చెదరు, 

10. (పతికాలమగు. 

11. కల యగు. 

12. తక్కు. (మినహాయించు) 
(మతి తప్పు, పరువము తప్పు.) 

నం క్రి. 1, అత్ కమించు. 

2. తొలగించుకొను. 

ఏ. విడుచు. 

4. మణజచు. 

ర్, కోలుపోవు. 

తప్పుకొను ఇ డే. అ. [క 1. తొలంగు. 

2, తవ్చీంచుకొను. 

తప్పుచేయు : చే. న. క్రి. తప్పుగా దలచు. 



చంద, 4 ఆ. 

తప్వులునట్లు. 
6౬ 

అ. కి. తప్పుచేయు. (గూ) తహ్పుశునకు. 

దగ్గ. న. క్రి. తప్పుచేయు. 

అ. (కి. నిండిన చెజువు నీళ్ళు “గాలికి అటు 

నిటు జాగు. 

అన్య. చే. న. శ్ర. 1. సరిపోల్సు. 

2. వివరనులు వైపూ, 

స. సంగతి సందర్భము చెప్పు. 
: చే. న. కి. తలకిందుచేయు మాట దప్పీంచు. 
అ 
య - అ. కి. మై తో దేకముతోనూ హా డకుంశు. 

ద్య. అ, (కె. శ త్యరపడు. 

2. తహతహాపడు. 

దే. అ, (డీ. l. యత్ని ౦చు. 

బి, త్వరపడు. 

ఏ. జంకు. 

న. (కి. 1. భయపెటు, 

2. మోహిాంచు. 

డే. అ, కి. 1. చలించు. 

౨. భయపడు. 

చే. అ కి. సిమితీ మగు, శమించు. 

న. క. ఓక, నహిా౦-చు. 

అన్య. చే. అ. క్రి. గమ్మత్తుచేయు. 
దే. అ, [కి 1. త్వరపడు. 

౨. అవపేతుపడు. 

ఏ. కుతూహాలపడు. 

4. మోహపడు. 
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తమీకొల్పు : చే. న. శ. మోహాపజచు. 

త్రముకు వేయు : అన్య. చే. న. క్రి. వాటింవు వేయు, |పకటించు, 
తములముసేయుః దం. అ, కి. తాంబూలము వేయు. 

యీ 
తమ్ములము సేయు: ద్వ. అ, కి. "తాంబూలము వేయు. 

తరకకట్టు ; చే. అ. (కి. పాలు మున్నగునవి పొరకట్టు. 
ఉం 

తరకటించు : నె అ. కి. తర్కించు. వందు. 5. ఆ. 
మా 

తరకపోవ నె. అ. శ్రీ. ధాన్యము పొల్తుబోవు. (న.జ 
తరగలెతు ద్వ. అ. కి. పాంగి వొరలు, అతిశయించు. 

0 ఢి 

తరణీపెటు : దే. న. [కి మంచవుకోళ్ళకు బూజసపెటు. 
హు [| ఇ ల 

గుండము సేయు. 

తరతరలాడు చే. అ. శ్రీ. తొందరపడు. 

తరప్ప : దే. స క్రి. పోగొట్టు, అణచు. 

తరమిడు : దే. స. (క్రి. నరమనబెట్టు, తిప్పు. 

తరమెటుగు : చె. స. E నాణ్య మెటుయగు 

తరయంజొచ్చు : దే న (కి. బాగుగా లోనికిజొ చ్చు 

కరయు'; | 
న | చే. అ. (క్. (పయాణమగు, నడచు, తొలగు, 
తరలు + * > 
Cy పోవు, నశించు, చలించు. 
తరు; 

గి 
తరలించు : ) చే. న. శ. 1. తొలగించు, పోగొటు. 

తఅిలించు ; 2. లాగుకొనిపోవు, బయలు వెడల: జేయు. 

తరలుచు-తటబిల్సు: చే. న. [కి తరలు ధా. నే. 

తరవాయిగొను : చే. న, క్. సమన బెట్టు. ద్వి. భా, ప. 4 ఆ. 

తరించు : నం. న. (కి. నముదము మొ! వానిని పీడ మొ! 
వాసివే చాటు. 

2, రజ్ఞ్వాదులను అతి కేమించు. 

స్. క డప్పు, నెళ్ళబుచ్చు. 
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తరిగొను: చ యు డీ (పయత్నించు, 
తరిచుట్టు : దే. స, శ. బేనతాదులకు పెళ నివేదనము జేయు తరిణప్రటు : జే. న. [కి 1. (తౌడుత్ నడంగులునున్న గాచేయు. 

రు 

తరితిపు చేయు : ద్య. అ. [క 1. గర్వించు. భు రం 
2. నంతసింపంవేయు, క డెంచు. 

ద్వి. శన. 1 ఆ. 
| త: న్య. జే. న * బితణ 

తరిఫీదుపొ ంష్: అ వ్ దే. న [క వశ జ పొందు 

తరియించు ; నం. న కీ. తరించు, దాటు. 
తరివట్టు : ద్వ. న, క్రి, చేనతల నుధ్దెశించి పెరుగును చిలుకు. తరుచు-తర్చు “వై న. కి. 1. సానబట్టు. 

2, మధించు. 

ల. పరిశీలించు. 
4. రాచు. తరువారు ; దే. అ, డీ. ప్రకాశించు. “తస వేడ్క నిమ్సెయి 
దరుపారు లింగమును చేవపూజగాం 
బూజించునప్రుడు.”” వొ. చ. తరువిడు చే. న [కి 1. (నత్పహించు నను. గ.ఆ 
2, తా ౦దరపెట్టు దశ. 6 ఆ తరువు బెట్టు వ. దేను క. (నతతక్షునివ లె అప్పు చెల్లి ౧చుమని 
_మనిసిని 2 బెట్టు, (నె. జిం తరువుసయు = చేస, ద్వి. స, శ్ర పురికొల్పు తర్కి౦ంచు సం. న, క్రి 1 తేర్క_ముసేయు 
2. తేలవోయు 



$91 తళకియబ శు 

తర్జుమా చేయు: అన్య. చే. న. క్రి. ఒక భాహలోనుండి మజీయొక భాష 
2 

తోసికి మారు. 

తరు చే. న. (క్రి. తపగు, నజుకు. 
తజకించు : దే, న. కి. పోగొట్టు. కు, సం. 9 ఆ. 

తణ(కు-తఅంరఘు; జే. అ, (కిం వ్యాపించు. క్కునం౦. '7 ఆ, 

2. తగు. 
(౧ 

స కి. ఏడ్షు, 

తబిగలోతు : చే. అ. కీ. తరంగిత ముగు. 
Me) 

తబటు : చే. న. కి. కొరడాతోగొట్టు. శ్రర, 
తబిటుగొను : చే. న. కి కొరడాతోంగొట్టు. 
తటితటఅకులువౌటు : 'బే. అ. డీ. గొగ్గియగు, నిమ్మోన్నతమగు. 

నేం. పం. 4 ౮. 

తఅతజలాడు ; చే. అ. క. తత్స అుపడు. 

తజణయ-తరలు ఏ; చే. అ. శ. 1. చలించు. 

బీ. విశుచు. ది(.వారి. 

తటిలుచు : చే. న. (కి. (పే. తఆలంచేయు. (నూ. తులు 

తటీగించు : చే. న. కి. తగ్గించు, శీ ణింప౭కేయు. 

తతీగివచ్చు దే. అ (కి. తేగు. 

తతీగొను : దే. అ. క్రి, యత్నించు, పూను. 

తతీగొల్పు : చే. న. కీ. పూనంజేయు. 

తతీ(దొక్కు.: చే. అ. (క్రి. మరణకాలము నసోవించు. 

సాం౦డదు. గ అ. 

తతీమించు : . పలాయితుం౦ జేయు, దళ. 5 ఆ. 

లు gh 
a3 (po 

త తీ మెనబట్టు : స. క్రి తజిమెనబెట్టు, తటిమెనతో నునుపు 
చేయు. తరణిజెట్టు. 

తజీయబడు : నై. అ. క్రీ. ఓ ప చేశించు 

ఇ. తెగించు, సావాసించు, 
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న. కి జల్ల ంఘీంచు. 

_పథము తప్వుదుే యన్నివాటు లట్లు 

పడిన వారలు దజటియంగణూాటు సు 

రెట్లు. భార. విరా. 4 ఆ. 

స. (క 1 వ వరించు. 

2. దాలు, అతి కమించు. 

స. ఎదుర్కొను, (పతిఘటించు. 

4 విమర్శించు. 

అ. క్రీ. నొక్కు_డువడు. కాళీ. స్ ఆ. 

ఆ. క: (పతీకీ.ంచు. 

._. అ, [క బాటు. 

. అ. క- సమోాపించుూ, 

అ. క్రి. 1. తేని పోవు. 

2. ఖండించు. 

ని. చిల్లి హొడుచు, తొలుచు. 

డగాట్టు. 

శ్యతువులపైయడు. 

. త్యరపడు. 

= కంగారుపడు. 

ఏిజృంభించు. 

తోలుకొనివోవు. 

. వెన్నాడి పరు7 తించు. 

సిర్భంథించు. 

తోయ. 

వోంగొటు. 
లు 

ఫపురిగొల్పు. 

7. మోదంబడు. 

|. 



493 తలంగిం చు 

చలుము : 8. అధిశేపించు. 

9. తొందర పెటు. 

10. నొక్కు. లు 

11. తజిమెనంబెటు. 
వఅయిముకువప్తు , ద్య. అ. కి. తలుమంబడు. " 

ఎంయిిమువిడం ౩ చే, న. (కిం (తోయు. 

పఠువు 'చే. న, డీ. తున, రం ధముచేయు, (తమ్మ. శుక.) 

పెస్టయెత్తు దే. అ. కి. భయముకలుగు. ద్వి. భా. 1 ఆ. 
వ అలాడు దే. అ. (కి. చలించు. 

తలంకించు ; చే. న. కి. భయ పెట్టు. 
పఅయకు : జే. అ. (క్. 1. నణకు. 

౨. తోొభపడు. 
స. నెనుదీయు. 

శ. నంకోచించు. 

రీ. దుఃఖంచు, 

6. భయపడు. 
7. బాధనొందు. 

ర. చెదరిపోవు. 

౦9. పె కివ చు. 
అ లా ఎ 

తలయకుమీటు = చే. అ. (కి. తలశకెక్కు_, అతిశయిం దు. 

“ఫీతి శ్రా తడు సృరుహూతు 'వెన్కొ_ని 

బౌడుదల వట్టి దర్పం౦ంబు తలకుమోణి 

న్భ. పు. 

తలకొళ్తు : దే. అ. (కి. సంచేహించు, మార్క_. 5 ఆ. 

తల6గబడు : ద్య. అ. కి. మజులు. కళా, 8 ఆ, 

త్రలంగబెట్టు : దే. న క్రి. తొలగునట్టుచేయు. 

తలఅ6౦గ౧గంచు ; దే న. |కి. 1. వోంగొటు. 
_ అ 

9, తప్పించు. 



త్లంగు 484 

తల(గు, తలపు : చే. అ. కి. 1. పోవు. 

లి. తెల్పు. 

లి. అంతజడానమగు, 

తలచు, తలు : దే అ. (క్రి. 1. విచక్షణనేయు. 

2. విబారించు. 

న (కి. 1. భావించు, పరిగణించ 
2, చేయు. 

నెం స్మరించు. 

£4. స్తుతించు. 

ర్, ధ్యానించు. 

6. (పస్తావించు. 

7. లశ్యుముసేయు. 

రీ. కోరు. 

ర్ట (గహించా. 

దే. న. క్రి. 1. న్మరింప(జేయు. 

ప, తెలియబణజచు. 

రలంపు చేయు -తలప్ప'ే నయము: చే. అ. (కి. నంకల్పించు. 

న. [కిం క్ష ఢథ్యానించూ. 

2. జ్ఞపికి 'దెచ్చు. 
అ 

రమ ( (దే. అ. ఆ. జ్ఞప్తికి నచ్చు. 
తలంటు : | చే, నం (కిం క. అభ్యం౦గమునై 

తలయంటు ; తలమో(ద నూనెపెటి 75 

తలలంటు ; | ల్సి సష్టపజచు. ఆ 
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కలఒగ్గ : జే. అ. (కి. అంగీకరించు, తలను పణముగా పెట్టు. 
క శ : దే. అ. (కి. ఎగయు. 

ను, (కి. దాటు, నడచి పోను. అ, 
తలకుతగులు; a చే. అ. (క్రీ. అనుభవమగు. (నె.జి) 

తలప సమాయు చే. అ. క్రి. పనికిమాలినవాం డగు. 
తలకుమించు-తలకుమీటు : చే. అ. (కి, అధికమగు, వశముతప్పు. 
తలకరాడు : చే. అ. (కిం 1. సిద 

2. ఫలించు. 

తలకూరుచు : చే. న. శీ. 

తలకూర్చు ( 

| 

9, సమకూరు. 

తలకెక్కు. ; చే. అ. [కి 1 

ర్, మెచ్చునచ్చు. 

తలకెడవుపడు ; ద్య, అ. క్రి. తల్మకిందగు. హారి, పూ. 5 ఆ. 
తలకొను : చే. అ. శ. 1. జనించు, కలుగు. 

2. పూను. 

ఏ. ఉండు, 

4. తలయందుండు. 

ర్ పకాశించు, 

6. రచ్చు. 

1. అవలంనించు. 

2. శిరసావహపిాం౦చు. 

ఏ. అంగీకరించు. 

4* అనునరించు. 

ల (no 
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తలకొనుదెంచు ; చే. అ. కి. కలుగు, సంభవిందు. 

తలకొట్లికొను ; చే. అ. [కిం దుఃఖమువేం దల చాడించుకొను. 

తలకొట్రమొల వెయు: చే. న. కి. సర్వనాశనము చేయు. 

తలకి ట్టు : దే. న డి. శిరశృదము సేయు. 

తలకొలుప్పు : చే. స. కి. 1. కలిగించు 

తలకొల్పు : (| 2. నెజ వేక్చు. 

ఏ. బోధించు. 

4. పఫునిగొల్పు. 

తల్నకిందువడు : చే. అ. క్రీ. తాటుమాజగు, 

తల[కిందు సేయు; దే. న, (కి. తాటుమాటు సేయు. 

తలగడిగించు; చే. న. క్రీ. తీలగడుగు పే. 

తలగడుగు : దే. అ. కి. అభ్యంగస్నా నము వేయు. 

న. కి. అంటినతలకు సీళ్ళుపోయు. 

తలగాచు బే. న. కి. కాపాడు. 

తలగీసికొలుచు: | చే. న. శ్రీ. కొల్ప్చెడిదాని అంచులతో నమ 
తలగొటికాలుచు ( ముగా కొలుచు. 

A) 

తలగీసినటుండు: చే. అ. క్రీ. అనంపూ 6గా (ఏదో లోపమున్న టు) 
గా వావి న 

ఉండు. 

ఉదా ;-ఆ భార్యాభర్తల పరస్పర సమాకర్ష జము 

తలగీసిన టుంజెను. 

తలగొటు : చే. న. (కి. భథాన్యామలు సోలలతో కొలుచునపుడు 
ఎ 9 

తలగిచు : పై అంచు నజకు సరిచేయు, 

కలగొను : చే. న. కి. ధరించు. 
అం డ్ ర “ది జ తలచచ్చు, త్ కచచ్చుః దె. అ. (కి. సగముచచ్చు. పాం. 

తలచూపు ; దె. అ. (కి. 1 కన౦బడు. 

9. జనించు. 
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ట్ 

తలచెడు : జే. అ. శ్రీ. 1. భయపడు. భాగ. 10 స్మ_౦. 

PAR వైధవ్యము నెందు 

ఏ. మతిచెడు. 

తలడించు : చే. అ క. చలించు. జంకు, భాగ.10.స్మ్క_౧.పూ. 
తలడిలు చే. అ. (కి. తల'డిలు. 

౧7 ౧౧ ౧౧౫ 

తలతలలాండు : చే. అ. (కీ. మెజయు. 

తలతిరుగు దే. అ. [క పొగరెక్కు.. 

తలందన్ను చే. న. (కి. 1. తలమోద తన్ను. 

౨. మాటు. 

తలదాచుకొను : చ. అ. శక్ర. ఒకరిపంచ కాలము గు ప్రముగ 

అ క్ర. అనవవరముగ జోక్యముకల్చించుకొను, 

తలచూరు., కొను: చె. న. కి. నివసించు, చిక్కు_కొను. 

(కి. L ఎక్కు, ఆరోహించు. 

ఏ. మించు. 

తలధరించు : ద్భ. స. (క్రి. శిరసావహించు. 

తలపట్టు పట్టుకొనుః చే. అ. (క్రీ. దుఃఖాకాంతు(డగు, పరిపరివిధముల 
ఆలోచనలు సేయు. 

- (కి మ సిద్దపడు. 

౨. నసపోపించు, 

ఏ. ఏర్పడు. 

న. (కి. ఎదుర్కొ ను. 

G స్ గ్ర త్రో ల్ (G 

తలపించు : చే, న. కి. తలచునట్టుచేయు. 

తలపుండ్లుకడుగు: చే. న. (క్రి. ఉపచారముచేయు. 
తలపెటు : చే, న. కీ 1. _పారంభించు. 

A) 

౨ తలపడంచేయు. 

ల, (పసావించు. 

4. తలపోయు. 
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(/ (3 వ్: |! ol య్ (no =, దుణారించు. 

అంగీకరించు. 

ధ్యానించు. 

పరికీలిం ము. 

నిశ్చయించు. 

భావించు. 

జ ప్రీకం దెచ్చుకొను. 

కాంథవీ౦చు, నంకల్పించు. 
. చెప్పికొను, 

౨. పడేపడే ఒకవిషవయము ననుకొొ ను. 
తలవికనకాయయగు. చే. అ, (క. కలవరపడు, గందరనోళవుగు, 

చిక్కాగు. 

అ, య నాధ్యమగు. 

అ. కి. వుందలో ఉండు సేద్యగాంయడతో 

పనిచేయిం-ను. 
కల(లుమార్చు: చే. అ. క. వ్యన'హోరములో జోక్యము కలిగించు 

కొను, వోనమువేయు,. 

WwW బల ™ 

9 06-3 రా ల హే 
తలపోసికొను : చే (J nd శ ne టా 

అమించు ; "బే. అ. (కి. అతిశయించు. రా. వి. సె ఆ, కలమిగులు చే.. అ. డై. ముందజుకు(బోవు. 
కలమిఆు దే. అ. కి. ముందటికివచ్చు 

అ. న. కి. అతి కమించు, డొల్ల ౦ఘేంచు. 
తలముదప్పు : చే. అ. (క 1. అశక్య్ణ మగు, శకి కాయ. 

౨. మితిమిాణజు. 
ఆలమున్క్మ్హలగు: జీ అ. క. సంపూ క్షముగా మునుగు. 
ఆ లమున్సుగ్సు దే, అ. (కె అతిశయించు, అధికమగు. 

చే. న. (కె. వరసావపిాాంచు. 



489 తలవు 

తలయంబు ; దే. న. కి. అభ్యంగమునక్షై తలమిద నూనె 
"పెట రాచు, 

తలయగు . చే. న. కి. కూడు, కలియు. వేం. పంచ. 4 ఆ. 

తలయూచు దే. స. (క్రి. మెచ్చుకొను. 
తలయెత్తు; తలలెత్తు : చే. అ, శ. 1. తల పె కెత్తు. 

2. అంకురించు. 

ఎ. విజృంభించు. 

4. సాహాసించు. 

ర్, సర్టిల్డు - పాండు. 2 ఆ, 

స్తలయె తు తుకొనితిరుగు : వ | 
డే, అ. (కి. గొరనముగా నంచరించు. 

తలయెచ్చుకొనితిరుగు: 

తలరారు ;. దే. అ. కి. (తలము + అరు) ఒప్పు. అచ్చ. బా 

తలరు : చే. అ. శ. 1. చలించు. 

౨. వెరుదీయు. 

సీ, అతిశయించు, 

4. బయలువెడలు. 

5. చెదరివోవు, తొలంగు, 

6. దుఃఖంచు. 

"గ త్యరపడు, 

ర. కలతనొందు, 

9. ఒప్పు. 

10. నర్హించు. 

తలిలుమార్చు: చే. అ. కి అఘటనాఘటన సమర్థమగు. 

తలవంచు ; చే. అ. కి. సిగిల్లు, అనమానపడు, తేలదించు. 

పండి, 

తలవాదు ; జే. అ. శీ. నిందవేత లజ్జితుండగు. 

త్రఅపు థి చే. అ. (కి. తొలగు. సే. తలగిరచు (తలగు 

యొక్క_ రూపాంతరము.) 
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తలసూపు ల చే. అ. [కి తలదూసవు, ఎదురగు, 
తలారంచు : చే. అ. (క. మజులు. 

తలిరించు : చే. అ, (కి. చిగిరించు. 
తలిరుకొను ఏ) చే. అ. (క 1. చిగుక్కు. 
తలిర్కొంను; | 2. నంతసించు. 
తలిరు. ; శ స. అధికమగు. లి 
తలిరుచు ; } 4. ఒప్పు. 

5. కనంబడు. 

తలు ఎత్తు ; చే. అ. శ. వతామెత్తు, (నె.జి.) 

తలుగు; / దే. అ. కి. పోవు. 
తల్లు ht నం కి. హోగొల్టు, దూరముపుచ్చు. 

త లడకుడుచు ; దం, అ. (కి. తీల డము నొందు. య మే య 

తలిడపడు-తల శవడు: వె. అ, (కి. 1. చలించు, నడతు. ౧౧ డ 

2. శాధపడు. 
తలడపజచు ; ఇ. న. (కి. బాధపెటు. 

య 
ర 

© 
గ 

గా 

తల శపెటు దం. న, (క్. బూాధిం-చు. 
6౧ ళా 

తల శ్రమందు దే. అ, (క. త తరపడు. భాం 
m0 

తలిడించు ; వై+* అ. కి. 1. చలించు, యగ (ca 

2. కలతనాంనదను. 

4. దుకిఖజ౦చు. 

న క బాధించు 

తల డిలు | వె. అ. (క్రీ 1 కదలు. ౧ ర 

2. బాధపడు 
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తవాంటముపెటు 
A) 

తవుడు_తవుడుకాడు 

తవుల(బడు : 
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నె. ఆ. (కి. తల్లడిలు, 

1. కంపించు, వణకు. 

కై. ఒప్పు. శరం. ఏ ఆ. 

కి. గడువుమిోబు, దాటు. నరాహా.4 ఆ. 

(కి. (పాకీ తరుగు. సుద. 2 ఆ. 

గ ( 1. తగుల్సు. 

౨. బంధి౦ ము. 

స. నిప్పంటించు. 

18 8 

చే. అ, డ. 1. ఒప్పు. 

. తగు, 

( న క నై ఇ నును గాలికొటుకు వెళ్ళ దగ్గర 

LD 

పుకలించు 

; దే, అ, డీ. తడుముకొను. 

ద్వ- అ. కి. చిక్కు, లగ్నమగు, రోధింపబడు. 

స. కి. థ్గ్ల శ్రువుల' శ్పెంబడు, యుదముసేయు. 
యె థి 

డే. న. (క్. తవ్రులు, తగులు. 

చే, అ. E 1. ఆన కృమగు. 

9, బదమగు. 
ర 

8. నిమగ్నమగు. 

ల. దొరకు, అందు. 

ర్ కలుగు, 

6. ఏడువకుండబోను. 

7. యత్నించు. 

ర. కల్పించుకొను. 
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తవులు స. క్రీ. 1. పొందు. 
బి పాజుదోలు. 

ల. మోహించు. 

న. అ, (క్. "ఎంచు. 
తవులుకొను-తవు లొ_ను; చే. న. క్రి. నలచు, మోహించు. 
తవులుక్రొ లుపు-తవులొ గా-లుపుః దే, న. (కి. _పజ్వలింపం జేయు. 
తనుకు ; చే. అ. కి. _పేమగలిగినట్టు నటించు. 

రాభకా. ల్ల తస్కరించు : నం. స. (కి. దొంగిలించు. 
తహతహాకడు ; ద్య. అ. (క. దుఃఖంచు, బాధపడు. 
తహాతహాపెటు : ద్వ. న. క్రి. తొండరా పెట్టు. ర 

త హపడు ద్భ. అ. క్రి, ఖంచు,. చాధనడు 
తళశతశళలాడు దే. అ, శీ. (పకాశించు 
తళ గు: దే. అ, (కి. నిరుపయోగమగు. (నె. జి 
తళిపెటు : జే, న. (కి. దిబ్బలుపోయు. ఠా 

తళుకారు ; డే, అ. (కి. 1. మిక్కిలి (పకాశించు, 
ఏ. అతిశయించు, 

3. వచ్చు, సంభవించు, 
క్ 

తసపచూప్పు ; చే. అ. (కి. 1. _పకాళించు. 
2, అతిశయించు. 

నె, వచ్చు. 

4. నంభవించు, 

తహ కక్కు : దే. అ. (కి. న్పష్టమగు. 
తహనొత్రు : చే. అ. శ్రీ: 1. శోభిలు. ఇది 

౧౦ 

౨. అతిశయించు. 

౫ కలుగు. 
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తక్ గ్రాత్తు : దే, అ. (కి. 1. తళుక్రొత్తు. (మిక్కి-లి ప్రకాశించు) 

2. అతిశయించు. 

ఏ. కలుగు, జనించు. 

సృకొను : చే. అ. కి. అతిశయించు. 

గొట్టు : దే. అ. కి 1. చిన్న చిన్న అలలు కలదగు, 

9. చల్ల దనము గల్పించు. 

త్ర 

తాండవించు : నం. అ. కి. నృత్యముచేయు. 

తా(కించు : చే. న. (కి. 1. తగిలించు, అంటునట్లుచేయు. 

కప పెటు. 
6౬ 

కలుగు' 

బడతలు, కృశించు, తగు. 
౧ 

. తగులు, అంబు. 

2. (యుద్ధమున) ఎదుర్కో ను, కవియు, 

సి. కొటుకొను. 

తాకు : చే. అ. గు 

ట్ మ a సలి హా ర (ue 

తాకుదెంచు : చే. న. కి. (యుద్ధమున) కపయు, మారను. 

తాకులాడు : దే. న, అ. కి. కోట్టుకొను, డికొను. 
తా(కొను ; చే. న. శ్రి. అంటుకొను. 
తా(కొలుపు : చే. న. కి. తాకంజేయు, కవియం జేయు. 

తా(కోరు. : చే. అ. (కి. దెబ్బను తటుఖొను, ఒ విడి సహించు. 
బి 2 ఠి 2 

తాచు : చే. న. కి. తన్ను, కొట్టు. 

తాకట్టించు : దే. న. కి. "తాకట్టు పట్టు. 

తాకట్టు పెట్టు- తాకట్టు వెట్టు: చే, న. (కి. కుదునయుంచు. 

తాకట్టువడు : ద్వ. "అ. (కి. కుదువ యుంచయడు. 

తాకీదులిచ్చు * చే. అ. డీ. నోటీసులు పంపు. 



తాగడించు ; దే న శ్రీ. బాధించు 
తాగు ; చే. న డీ సళ్ళు లోనగునవి వానకు చే తాచు ; నై న క. 1. పొదుగు 

వ, తొలుచు 

న తొపటము పెట్టు 

4. "తావీంచు - 
5 తన్ను. 

కాజీమిచ్చు వ హిం. స కి. బహునుత్రి నిచ్చు. తాటనప్ప్ష శ్ ద్వ. న. కి. కొట్టు, వాయించు. తాటాతూటము చేయు; చే, బ్ర కీ. అతుకులుపని చేయు, 
సరిగా పని చేయక వోవు. 

ం డీ. l. సుబనచేయు. 

కటు, 

Gj డై 0 రో 9 ౭ 

తాణములాచగించు: ద్య. న. కి. సేనలచే దుర్గాదులను నంరవీం౦చు, తాణెము సేయు , ద్య. న. (కి. రథక్సీం-చు. 
తౌావన సేయు చే. న (కి. తేవింపంచేయు, 
తాపలుపెటు ; చేల కీ. మెటుగటు. రు 

౧౧. తాపించు ; చై నః కి, 1. స్తావించు, నెలకొొలుప్ప యై యి 
౨. నగలలో రాళ్ళు పొదుగు 
ఏ. చూదు. 

వరావా 5 ఆ, 



తాపి చేయు : డే. స. |క్రి. నంథానముచేయు 
తాప్ప ; చై న. Er 1. చెక్కు 

2. అదుము, నొక్కు 

ఏ, నెటు, 
oR) 

4. పశువులకు సీళ్ళుపెట్టు . (నె.జ్రి 

తామరతంకరగు : చే. అ. కి. విఢెషమగు, అధికముగా వృద్ధిపొందు. 

తామసించు ; దే. అ. |. ఆలన్యముచేయు. 

తారకాణంచు : చే. స. (క్రి. రుజువుచూవు, దృష్టాంతీకరించు. 

తారటలాడు- తార స్తాడు: చే. అ. (కి. ఆశ తెగక తిరుగు. 

తారసపడు, తారసమగు: చే. అ. కి. నంభవించు, ఎదురగు. 

తారస పెట్టు ; చే. స. (కి. తారనమగు. (పే. నమా నేశముచేయు. 

తారసించు ; బె. అ. న. కి. 1. యుద్ధమున, దాశు, కలియు, 

నమోపించు. 

తార సెల్లు : ద. అ. క. 1. వెళ్ళు 

తారసిలు ౨. సంభవించు 

తారసించు అ. న. 1కి. నమోవీంచు 

తారాడు . ద. అ. (క్రిం వదో పని పెట్టుకొని దూరదూరముగా 

తారికాడు : నుచేశ్నము లేనట్లు కుమురు. 
తారటాడు : దీ Sore 

తారు. జే, అ. క్రి. 1. సంచరించు. 

2. వెళ్ళు. 

ఏ. తొలంగు. 

శే. కలుగు. 

ర. కాంతిహీన మగు. 

. అ. కి. చేరు, నమోపించు, ప్రసరించు, ౭% 

తారుకొ* 
+ దే. అ. కి. వ్యావించు, పరం. 

కరు. 0 So ప్ర న్యూ 
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తౌరా్కాలుపు చే. న (కి. అమరు తారుకొల్టు : 
తౌర్కొల్చు : 

తారుచు ; దే. స శ. 1 చేరు . 
తాము | 2. నంధానమువేయు 

తాత్సారముచేయు : జే. అ. (కీ. ఆలన్యమువేయు, జంకు. తారువేయు: చీ న, డీ. బండిచ్మకము. సులువుగా. త్రిముస 
నారచుట్టి ఆముదముపోయు, కందెన తార్కాణముచేయు : జీ. న. శీ. 1. దృషాంతీకరించు. 

లు 

2. నిరూపించు. 
తార్క్యాణయగు : చే. అ. (క. నిరూవీంచునదియగు. 
తార్కొను : చే. న. [కి 1. యుద్దమునం దాకు, కలియు, 

2. చెబడు. 

నె కదియించు. 

4. ఉంచు, ధరించు. 
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గ కలిగించు. 

ఫేోనొటు 
లు 

. (పనరింపంజేయు. 

లాగు, 

జసు, ట్ 

10. (చేయు, 

11. చెటుగు. 

తార్ఫులాడు అ దే ట్ర డీ: పా్టేళ్ళు మొ! నవ్ దెబ్బలాడు. 

భలా. లె ఆ, 
౧౧ 

. వోగొటు. చంది. రి ఆ, 
లు 

SAE 

0 60 -1 ర లో 

తాణీంచు : చే. న. 

లౌయి : దే | 

బె, నక్కుచుటోవు, 

4. పవేశించు. 

గ్, కృృశించు. 

6. చెడు; పాడగు, 

తాటుమాలుసడు-తాజుమాటువడు: ద్య. అ. డీ. వ్యత్య స్తమగు. 

తాలంచోయు వ చే. న, జ. భాగచు, తొలించు. 

తాలించు : చే. న క్రి. 1, కూర మొదలగు వానిని తికుగ 

బోయ, తివుగమూత వేయు, 

౨ గండీచేయు. 

తాలిపించు : చె. న. క్రి, ధరింపంజెయు, తొడిగించు. 

తాలిమిడు ; చే. స. కి. తమించు, 

తొలు : చే, అ. కి. తీకుగు. 

తాచు : చే. న. (కి. తాలు. 

1. వస్తా)దులు ధరించు, 

౨. పొందు. 
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తాలుచు; 
ఆ ం స్వీకరించు, 

. ఎన్ను కొను. 

. వందు. 

. గుడ్డు పెట్టు. 

. పురి యెక్కి_౦చు, చేను, 

5. ము తని విండినుండి నూకను విజ 

దీయుటకే వేతితోం గోడు. 
ర్ట జం'ెములకుం దాలు విళ్ళతాం 

బురి యెక్కి_౦చు. 

+ అ. కి, ఓర్భ లేక పోవు. ప. వీ. 
అ. (కి. 1. నిలుచు. కు. నం. 10 ఆ, 

వ. ఉంచు. 

స, (క్రై టరు 

తొవివోవు . దె. అ. కి. పరిమళహీనవుగు. 
చే (కి. 1. నెలఫొను, వసించు. 

2. నీలంచు. 
తోవేలువేయు : హిం. న. శ్రి. 1, వోల్చిచూచు. 

2. సర ప్రతించు. 
తోళగించు ; వై. అ. క్రి. 1. కోళము వేయు. నృ. 2 ఆ. 

2. ధ్యనీచేయు. భాగ. 6 స్క_౦. 
అ. కీ. తాళములు వాయించు. (పండి) 

“అ డ- సరిగా తాళముపడు. 

అ, (కై. అసత్యవాదమును సనుర్థించు, లరమరాను 

గుణముగా తాళములు నాయించు. 
తాళ్ళ బడు : చే. అ. (కీ. బందాలబడు. 
తాళంబిచ్చు : "దే. అ. (క్. భుజాస్భాలనము సేయు, (మల్ల యుద్ధ 

విశేషము చాపు.) 

Hn 

~A ఈ ల 
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తాళమానముగొలుపుః మి. న కి. లయసియ మమును చెలుపు. 
తాళ గట్టు : దే. అ. కి. మంగళసూ్మూతము గట్టు. 

తాళశించు ; చే. న. కి. జూదవమాడునపుడు " క్రిందవేయుటశె 

| పాచికల చేత నుంచుకొని యిటునటు 

(టైపు. 

తాం; దే. అ. (క్. ఆను, నిదానించు, 

న. అ. (కి. నహొంచు, టక్కు. 

తావకొను : చే. అ. (కి. ఆగు. 

త్రై 

తిండాడు : చే. అ. క్రి. (తిండి ఆడ్ఫుబలహీననుగు,కృశించు. 
తికమకగుడుచు ; చే. అ. క్రీ. కంగామపడు. 

తికమర గొను : 

తికమకలుగొను: ( జే. అ. (క్. తొ టుపడు. 

తిక్రమకయగు : 

తికమకపడు : ) చే. అ. క. 1. కలతనొందు. 

తికనుక లాడు : ( ౨. తొ టుపడు. 

స, అవయవములు అస్వాథినమగు, 

శ రం 

తికమకలు సయి: చే. స, (క్రి. కలతనొందించు, బాధించు. 

తిక. గాను: చే. అ. శ. వ్యెోయెకు. 

తిక్క_తివను : చే. అ. (క్రి, వకమాక్షమువీడి సృక్రమమార్లమునకు 
వచ్చు. 

బి, మంకుపట్టు ఏిశుచు. 

గా- పట్లు క చే. అ. కి. మూుండితనము వేయు, 

లొ ర . a 

యు-తివియు: చె. న. కి. అకర్షి ౦చు. 

న 
షో 

ర్రిగి 
G 

(3 



తిగుచు : చే. న. (కి. 1. తగ్గు, తీసిపోను, ఆకర్షి ౦చు, లాగు, 

9. చేరదియు. 

ఏ. లాగి వేయు, తీసి వేయు. 

4. వోగొటు. 
a) 

ర్ తెచ్చు. 

6. పెకిదీయు, ఉదగించు. 
య య 

7. (వీరు తోడు. 
ర. సబుకు 

తిగుచుకొను చే. న. [కి లాగుకొను. 

తాడు ; దే. అ. (క. వాక్కలహవమాడు, దూవి.ంచుకొను. 

తము దే. న. (క. 1. చూవి.ంచు, నిందించు. 
€ 

ఐ, నవీంచు. 

తదటులుకడు : ద్య. ఆ. (క. నిందింపంయబడు. 
కు 

తెటువడు : ద్వ. అ, శ. 1. శాపమునొందు. 
A) 

2. నిందింపబడు. 

G=గించు ౩ చే. అ. కి. తిణిగి యను మల బంధవిశేవము నుప 
(nN 

యోాగించి పట్టు. అమ. క, సె. ఆ, 

తప : చే. న. డీ. దిద్దు. 
రనెపించు చే, న. (కి. తినంజేయు.. 
తినివేయు : చే. అ. కి. కాలుసేతులలో నన్యనహితముగా 

బాధ కలుగు, పూర్తిగా భుజించు, 
ఇతరుల సౌము నెక్కువగాన్యయ పెట్టు. 

తను; చే. న కీ. ఓ భుజించు, భక్షించు. ఆ 
2. అనుభవించు. 

ఏ. అపవారించు. 

4. కజుచు, 

ర్. చంపు నరింపంజేయు. 

6. పీడించు. 
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తినుకు : చే. అ. క్రి. ఊపిరి బిగబట్టి ముక్కు. 
తిప్పుదుకటు ; దె. అ. డీ. వ్యాపించు. పాము. ఉ. 4 ఆ. 

తకిష్టరులొన చే క్రి వీంచు ల అంలలయ ల యః +, మి, |. వలం - 

తిప్పలుగొను : ద్వ. అ. క్రీ. (పోగునడు. 

తికలుపడు : వై. అ. (కి. భాధపడు. 

తిప్పలుపెట్లు : చే. న. కి. పీడించు, బాధపెటు. 
. రు "జ్ క్ ఆన లు 

తిస్పృలువట్టు : . అ, కి. తిప్పల పాలగు. 

“ఎన డేని సపాంగములు నీకు నిచ్చి 

చెటువటి సెన్యాల పిప్పులునటి తిరుగు 
౧ 6 (A) 

ఆము. 

తిప్పికొట్టు : చే. న. క్రి. 1. పంపిన వస్తువును తీసికొనక' వెనుకకు 
పంపు, తిరుగగోొట్లు. 

2. గిలున తిప్పి నేలకేసి కొట్లు. 
యు ర 

1. త్యరపడు. 

2౨. అతిశయించు. 

|. తిమ్మిరి దిగు. 

2. గర్వవుడగు. 

1, తేంరపడు. 

2. విజృంభించు, అతిశయించు. 

ఏ. ఒడలువిటుచు. 

4. గర్వించు 

5. ఉటువుకుండ మెజయు. 

6. పప్వు మొదలగువానిని ఎనుము. 
తిమురుకొను : చే. అ. (క్రి. తగహముతో పెనగులాడి వదలించు 

కొను. 

తిమురెక్కు : చే. అ. [కి పొగరెక్కు... 

తిమ్మసగు : దే. అ. (క్రి. అందమగు. 



కము వడు: ద. అ. కి. స స్థపడు. రావూ. గి ఆ. 

౮ రె 

చీదదేటు. 

యమురెత్తు: : కురు పాజక ధు చాకు 
౩్మ్యురర్తు : జే. అ. (క్. 1. కాబు నెత్తురు పా నికే ము 

కమం రదు ; 2. పొౌగరెక్కు.. 

జే. 5 5. కి. నిందించు, కెట్లు. 

తయా?వంచు : జే. న, కి. బతిమాలు 

(అలాంటి ముండిధు బాన్ని తియ్య్యూ 

ఏంచినా [పయోజనం లేదు. 

కరకానుండు : అన్య, దే. అ. కి. మెలికయుండు. 

క్షి, కరకానువెటు* హూం. న. | న్వత్య నమువపేయు. 
ద్ర a అ) వా 

తచకవడు : "వె. అ, [కీ విరపను, కుదుళుకొను. 
యా థి 

లు యి 

ముకెలుప్పు: దగ. న. కి. 

ము కొను: ద్య. అ. (కి. సిరపచు. 

స్థిరముగా నిలుపు. 1. 

కొలు): బి తరము నాటు, సొపించు 

తనముకడు : “వ. అ. కి. స్టిరపకు 
చె 

తెరముకజణచువ; ఇ.న డీ. స్థింపజుచు 

ఈరసకరంచు ; వె. న [కి పవ్కుచు 
pan 

ఆజ భం శ చా తరసకంచు ; నం. న. క్రి. అనాదరముచేయు, అనమానిం ము. 

కకెకట్టు : చే. అ. శ్రీ. మెలికలు తిరుగు. క్రీడా. 

తెపగటు : నంకరయగు. 
డ్రి 

ఎవతి చయు ఏ చె. అ [కిం ఒక స్థలమును, వై వనన .[(తముగా ద్మ్స 

మరకర్శ చేయు. పని చెడగొట్టు. 

1. మరలు, నివ ర్తించు. 

ల పరి భమింప జేయు. 

1. (పదశీణముచేయు, నలగొను. 

౨. చుబు, పరివేవించు. 
రలు ఠి 

. మజలివచ్చుు. 

టు (4) se [ ౧ £ గి 
౬ “4s 

Dh ol ర (ON me fo 

(5 గం 



తీరుగంబడు ; 

తిరుగబాటి : 

తిరుగటబోయు : చే. స 

జె, 

౫ gh 2b 
E 

Fhe Feo (లో 

తిరుగమరుగ వేయు : శే. 

తిరుగ మూత వేయు : చే న 

తిరుగ వేయు : 

తిరుగ బెటు 
ఈ 

502 తీరుగకౌటు 
లు 

సునుగులాడు. ది. వారి. ఉ, 

. 1. మెలిక పెట్టిన ఏన స్తా గమును 
ఇవిలోల జెట్టి (తిప్పు, 

9. తం తము? పెట్టు. 

స్ దుర్చోధచేయు. [వా] 
. కీ. బిచ్చమెత్తు, భికీ.ంచు. భార. 1ఆ, 

- శ. దిగులుతో భమించు. 
(బూ తి తెరుగుడునడు. 

. శ. తిరిపెట్టు. భార. త్రీ. ౨. ఆ. 
౬ 

“కై. (తిప్పి పంపించు. 

. కి. చేసిన పనిని మొదటికిం దీసి సికొనివచ్చు. 

- శ. ఎదిరించు, (పతిభుటించు. 

. (కి 1. తిరుగు. 

2, విపరీతమగు. 

ఏ. వెనుదిరుగు. 

4. మాటు. 

. పాజిపోవు, అన్యాన కృమగు. 

భాగ, 1. స్మ-౦. 

(ne 

. (డి. 1 తాలించు. 

౨. నంచి మొ॥ వానిలోసి ధాన్యమును 

వుళభొకడదాసనిలో6 బోయు. 

న. కి. వఏర్చుడ రాకుండ. గలువు. 

( దే. అ. 8 వ్యాథి నయమగుటకు ముంచే మటజుల 

(0 పకోపించు, తిరుగ-వైచు. 

న. [కే వ్యత్య స్త నము వేయు. 
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1. నంచరిం చూ. 

2. చుట్టుతిముగు. 

l. పరి భమిం'దు. 

2, (సనర్తించు. 

స్త్ 'వెనుద్యు, 

4. చుట్టు, ఆవరించూ. 

ని. తితుగయబడు. 

6. మజుల మజుల నచ్చ. 

7. ముజిలు. 

రి. పరిన ర్రనమొందు. 

9. చుట్టు తిరుగు. 

10. వర్పుశు. 

న్ (కి. 1. చుట్టుకొను. 

౨. పదకీణము చేయు. 
న్. తప్పు. 

(కి. బదులాడు. 
ఆరుగుడువోన్సు ; చే. అ. క. (భమించు, తికుగు. 

న (5* భమింప జేయు, తిపగలచేయాు. 

CC కి L పరి ఛభమించు, 

2. కలతనొందు. 
శ్వా కర ర .! నా, జ టి జు 
చా ఏడు ప్రై : జే. సౌ (కి. బాధించు, ఓడించు. ESE వరు ౪ -ఎగుడతుపక్తు , డే, అ. (కి. వ్యనహారము మెలవీకపజ్లు, కలత చె రిటిగుడ్నవడు; ) గు నడు; ద్వ అ, (కి. | తోభపడు 
సకం hy వస్తు ఇ 

9 చుటుతివును 
ee 

ఏ. వెనుదీయు we SO LN క కత సం తకం "జ్ డై నూ, కీ మీభపడు 
కచ ఇం 



త్రిముపుగొను ; 

కు 

త్రిమవళికవటు ; 
6 

తిరువు : 

తివషవుగటు : 
రు 

తిలకించు : 

తివిపించు : 

తివియించు ; 

స్ట్గ్రెస్ట్ వైవియి౦చ 

Ca) 

హా దే, న. (క్రి, దీపమారు, సర్వనాశనమగు. 

డే, న. (క్ర, యాచించు. 

చే. అ. కి. నాట్యమున గిరగికతికుగు. గంద.2 ఆ 

l. చక భమణముసేయు, 

2, తిరుగు. 

స్ వ్యాపించు. 

చే, అ. (రెం నాట్యమునందు గిరగిర తొెకుగు. 

దే. అ. (క్రై 1, (భమణముచేయు. 

2. వ్యాపించు. (తిరుప్రుగట్లు.) 

చే. అ. డి. దీపారాధనవచేయు. 

(విజయ రాఘనుని పూతనాహరణము 
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le (మింగు. 

2. (తిప్పు. 

ఏ. ప కిం దీయు, తీయు. 
చ 

4. దించు. 

ర్ పెబటుకు. 

ఢీ. లాగు, 

7. (గుచ్చు ౮ నాటు 

. త్వర పెట్టు 

లాగు. 

* మరణించు. 

. తీసీవేయు. 

. చేరదీయు. 

. తీసికొనిపోను. 
* దించు. 

= సిగహీించు. 

రి ఉఊడందప్యు. 

9. కొనిపెణు, 

10. కెలిసిఫొను. 

Bm ot గ 

= రా om 

. మరలు, వెనుకకుంబోను. 

౨. ఆజివోవు, ఎండిపోవు. 

af 



ష్ట్ర వీగెలుసా; 

తిముగు, 

కోవించు. 

. ధ్వని చేయు. 

10. మాటు మోగు, 

11. (ప్రవ ర్తిల్లు. 

12. కరుణించు. 

13. దిశువహించు. 

తిషవేయు : చే. అ. క్రి. పీట నెట్టుకొని కూర్చుండు. 
అ లు న్ 

తీ 
తీర డపెట్టు-తీం డ్రించుః: నై. అ. (కి. 1. పకాశంచు. 

2, (పజ్బలించు. 

| స, కి దువ్వు: మెలి వెట్టు 

అవఎ్మడ్రింపించు : వై న. బీ (పకాశింపంజేయు. సుద. ఈ 
తం డిలు-తీఎ(డ్రిల్లు. నై. అ “కి. అతిశయించు, పెకుగు. 

తీంతేరగు . పాం. అ. (క్రి. 1. -తొటుమారగు. 
2. ఆతఖుమూడగు. 

తకు ల బెట్టు ; దే. న. కి. కలవర సెట్టు. 

తీంగతిగుచు- తీగలువాటు : ద్య. అ. కి. (పనరించు, 
తీంగియుువాటు-తీగియల్యాణు: న్యావించు. 

తీంగెలువాజు-తీగ ల్వాణు: ద్య. అ. క్రి. విన్తరించు, అధికముగు, 

తీయగాలుసాగు-తిగె లాగు; ద్య. ఆఅ, కి. వీళభనల నగు, 
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డ్య. అ. క్రీ. 1. దీర్హమగు, అధికమగు 

లః ర గయ 

న్ 

fe ర 

GIRO 

మ 

గ గాగ గు గా గూ గ్లు 
Dh oh ob gh ph ph oh sh ట్ల రో 

31 (3 సు 

2. విసుడు, నాగు. 

దమురద పెటు. 
ల 

* కండూతి యధికవుగు. 

ం (పకాశ౦చు. 

. వాడిచేయు, పదునుపెటు 

సాంబో, 5 

౧ 

॥ పండ్లు కొొజుకు, 

. నాడిచేసికొను, పదనువెటికొను. 
రు 
ఇవు. 6 ఆఅ. 
కు 

క్ బాధాపెట్టు. నననాథ్, 12. ఆ 

. మిక్కిలి మధురవుగు. 

= రావీడిమటు. 
ర 

ఇంపగు, 

=. ద్రెంపార్కు మనో జ్ఞ్లముగు. 

బాధించు, నోధురముగా జేయు. 

=, మధురవుగు, 

. వేడుకపడు. 

_వేమచూపు. 

(ఒడలు మొ.) పీ ర్స్క్య, 

2. “సూలు. 

2 Es 

ల (కాళ్ళు బాధపెట్టు. 

4. షష్ట 

ధం _వేళ్ళనందులను మెటికలుఏజుచు. 
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తీదిక చిక్కు 

తీరక యగు 
తీరు ; 

జ 
ఠి 

509 తీర్పు 

Ki 

. అప్పు సీసికొొను. 

. ఆకరి ౦చు. 
యె 

. తొలగించు, 

(కొబ్బరిబాండాలు) దించు. 

వశపణజచుకొోొ ను. 

విడిగా నుంచు. 

(రాగాలు అఆలావించు. 

. అెజుచు. 

( జే. అ. క్ర. తీకబడియను. 
దే. అ. శీ 

యు శ 

MN HE 

“J ఈ 

సలి ™— CJ) 

౨ ఫలి కోరా లొ EE 

సిదించు, 

ఉచీతమగు. 
నికీతమగు. 

పరిష్క్బత మగు. 

పదనెక్కు.. 

శక్యనుగు. 

నవరించు. 

సరిదిద్దు. 

| న్యాయమును నిర్ణయించు . 

- కనుగొను. 

. నమాధభానపణుచు. 

. సిదింపంచేయు. 

(తేశ్వాదులను) విక్ర ౦చి వశపణుచు 

కొను. 

ర (తిలకాదులను) చక్కగా నుంచు 

(తీజు ధా, యే 
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* ఏర్పాటునోయు. 
. 2 ప . ఒగ్గు పన్ను 
అమరు. 

* బురాము పరెహారింనుక్రొను. 
1. 

l4. 

15. 

16. 

తొలగించు. 

నిముపయో ౫ మొనర్చు. 

చంప్ప. 

“క్ 7” షనము చేయు. (తీర్థములభో) 

2. అ 

Pa శం చు, 

చేకము బాంబు, 
. స్నానమాడించు, అభిపే.కించు. 
* స్నానముచేయు, (తీర్ణములలో) 

థి తీర్పుచేయు. 
. చచ్చు. 

+ మరణించు. 

* తొలగు, 

. నిర్శింపబడు. 

ఏర్పడు, బయల్పడు. 

వీలగు. 

- ముగియు, అంతమాప. 

సరివోవు. 
= పరిహారింపంయబడు. 

పాడను 

* నించు. 

ఇదె! కీియాపడముల కన్నుపయు క్ర కము 
యన శ్యార్థమునం గన్సించును. 
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511 శ్రీసి చేయు 

వ దే. న. కి. పరిహరించు. 

(పతీకారముచే నుప శమింప జేయు. 
(న్యాయమును) పరివ్క_రించు. 

చే. న. (కిం (పే. వీజుచు. 

భూ. తీర్చు. రాఘ. 1. ఆ, 

ద్వ. అ. (కిం ెజువీయగుం 

"జీ. అ. (కై అడంగు, నిన్సతు (డగు, 

ద్య. అ. (క. 1. తగు, 

౨, తమయనుగు, నశించు. 

3. నిన్సత్వ ముగు. 

ద్య. స. కి తీలుపడు ఛా. (పే. 

వై. అ. (క్రి. త్వరపడు, వేగిరపడు. 

ద్భ. న. డీ. తొందర పెట్టు, వెగిరించు. 

వె. అ. (కి. చిరాకుపడు, కోపగించు. 

జే. అ. [క శీణించు, తగిపోవు. 
& ౧ 

(తగాదాలలో తీసిపోయెను.) 

చే. న. (క్రి. 1. ఖండించు (తేలక సివేయు.) 

2. తొలగించు. (పీట తీసివేయు.) 

3. రద్దుచేయు. (బాకీ తీసివేయు.) 
4. తగించు. (ఈయనలసిన ధనములో- 

గొంత తీసివేయు) 
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కుంచు ; చే. స. కి. ఉ తరించు, చించు. 
కుంటలు చేయు ; చే. న. క. ఖండంచు. 

ముంశగించు : దే. న. ద్, ముక్క_లుచెయు. 
జ్యా 

తుండరించు : చే. న. కి. ఖండించు. 
తుండించు వై- న. కి. ఖండించు, నజకు. (బట్ల మొ!ని చింస్పు 

ఖో యా 
ళీ ఉ . తుంతశవడు ; ద. ఆ [కిం (మోడునల నగు, మొండీేయగు. 

దన. ౫ ఆ, 

ఆఅ, (కిం తెందరపను. దే 

Pi (కే స కి. నోటి తుప్పరలు రాలు. 

డే తుంపెసలాడు ; స. (కి. 1. కదలు. 

2. క్రీడించు. 

3. ఒప్పు. పీ. శకుం. 2 ఆ. 
తుంపెసలుగునియు: జీ అ. కీ. చలించు. భాగ. 10. నృం. 

> 

తుకతుకలాడు ; చే అ. కి. బాగుగా త ప్రమగ్ను 
తుచ్చమాడు : చీ. స, (కి. నిందించు. 

ను (కి. అలమ్్య ము సేయు, నిరసించు. 

కర. బా. 
అటారమాడు : చే. స, క్రీ. తొరన్మ_రించు. 
తుజారెంచు నై న. (క్రీం తిరన్య_రించు. 

దరా,4 ఆ. 
అుటుములుగ్నటు 

రుటుము- రేగు: (శే రు (కిం గుమిగసూ త్తు, రస 10. న్క౦. 

"జే అ. కి. బాధపడు, 

- దాని సెంతయుం దలగదీయగ బేక 
దట్టముగా మది తుట్టగిల్ల. 

భాగ. 10 న్మ_౦0. ఆ, 
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తుప్టు పెట్టు దే. స. కి. బాధించు. రావి. ఏ అ. 

తు టెిగటు_తుబులుగటు: చే. అ. (కీ. 1. పురుగులుపట్టి యుం౦ండలు గటు * 
టి థు (అ) గి 6౬ 

9. జడలుగట్టు. 

తుడిచిపెటువొనిపోవు : చే. అ. Er సర్వనాశన నుయిహోను. 

తుడిచి మొ: చే. న. కి. నినాలిందు 

తుడిపించు : చే. న. థీ తుడుచు | పే 

తుడుచు : బే స. కి. Ll ఉజోడ్న్సు. 

2, నసాదికమువే ఒత్తు. 

స. కడగు. 

4. వోగొట్టు. 

5. నినుకు. 

తుడుపు పెట్టు, తుడుప్పువెటు : చే. న. శ్రీ. ఓ తుడిచి వేయు. 

ఏ. (వాతలో మాటలు కొట్టి వేయు. 

తుడ్చు : దే. న. కి. తుడుచు, నిమురు, 

ఇ తుత్తుః యలుసెయి : జే. న. (కి. ముక్కముక్కలుగా చేయు. 

తుతుమురగు ; చే, అ. కీ. పొడిపొడియగు. 
Mn 

తుత్తుమురాడు ; బే. న. కి. పొడిచేయు. 

తుతుమురుచేయు : చే. న. శ్రీ. పిండిచేయు, 
PHD 9 

తుత్తురుగొను : చే, అ. (కి. ఉక్కిరివిక్సిరగు. ప. వీ, 

తువచేలు క దే. అ. కి. 1. జజ పేరు. 

వి. కొనసాగు, డ్, వారి. 4 ఆ, 

తుదమీజు : జే. అ. కి. అధికమగు. 

తుదితాకు : దే, అ. (కి. 1. సిది౦ంచు, 

ల (పసిదమగు 

జో ఎవి డు 
తుదిముటు : , అ, E 1 చచ్చు 

అ) 

తుదముట్టు : ౨. నఠించు 
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4. పూ ర్లీయగు. 

5. అయినసోను, న్వయముగు.. 

6. దృఢమగు. 

7. తొొలయు. 

ర. మాతుముందు. 

అ. క. నెగ్గు, పూ రియగు. 

న. క. 1. ఖండింపంచేయు, 

౨. చంవించు. 

న. శ. విజుగన్ "ట్ట చంవు, 

న. కి. 1. విఖుచు. 

వి, (తుంచు. 

ఏ. ఖండింప6 జేయు. 

4. చంపిం౦'దు. 

అ. (క. 1. ఏిబుగు. 

శి తెగు, 

శ. వికలవుగు. 

4. నరించు. 

5. అ. కి. తునుకలగు, పొడియ గు. 

డే. అ. (కి. 1. మరణించు. 

2౨. తెగు, 

న, ఏలుగు. 

. కీ, (తుంచు, ముక్క_.లు వేయు. eA 

జ్ Bel (తంచు, ఖండించు. 

2. చంపు. 



తునుము : చే. 

తుస్మాడు : చ్ 

ముల్చుతూటాడు : చే 
Cy 

తను న బే. 

తుష్పుటిమి : జ 
ళో లో టల 

తుకరచూలు : చే, 

తుష్పృరదూలిపోవు: జే 

ద్ర 

ర ఈ 
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స. నకింపంజేయు. 

ఖండిం'ను, చంపు. 

. త్ఫ పీ వి పొందు. 

- మిక్కిలి చలించు. నవనాధ. 2 ఆ, 

. డి. మువలంట నకెంచు, 

చ. తసములటోనీ పాపములు చాన గుణంబులం బోని దోవ 
జపముల నాటిపోని కలువంబులు తుప్పర దూలిపోను న 

చ్చవుం దలయొప్ప నొక్క_పరి సర్వమునైన రమేశు చేరి తీ 
యపుంబలు కింపుమోాణి నెదయం దొడ గూర్పల నేప్ప గల్లీనన్ - 

యి 

తుమురగు దే 

తుమ్ము న చే. 

తుబగలించు దే 

తుతీగొను ; ద్ 

తుటుగు ; దే 

: దె. 

ల 

నృ. ఫ 

కలగు, మీభపడు. (తూలు+తూళలు) 

సాగుచే ముటకు ముందు సొలములోని 

తుప్పలను దీసి వేయు. 

- (కి. ఖండితమగు. 

ం (కః శుతము సేయు. 

(కి. l. (పకాళించు. 

2. అతిశయించు, అధికముగు. 

(కి. (శ్రీక్కి తీయు, గుమికూడు 

(కుక్కు, బలాత్కాారముగ దోపు. 
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తురుము, పీటతో కొ బ్బెరను కోకు 
జాటుముడి వేయు. 

క సాన ఫువష్వ్చొదు లుం-చచు. 

. చక్కంచేయు, నవరించు. 

. బలాత్కారముగ దోపు. 

తుబుము ; దే. న. శ్రీ. 

. ప కాసేంచ్రు, 

+ ఆనందించు. 

వాటవమరించు. 

(పకాకించు. 

WwW మి ఒ అలా యా టై BD ఆ 

గ్. లకించు ; చే. అ. శ. 

వల సా - ఒప్పు, అందవుగు. 

. కనబడు, (పక టితమగు. 

4, కుతూహలపడు. 

5. ఆనందించు, సంతపించు, 

wo 

తులకింపు ; చే. అ. శ్రీ. [పకాళించు. 

తులచూగు మి. అ. (కి. సమానమగు పోలు. 

మం తులిపిపనిచేయు : మి. అ, శ్రీ. తుంటకిపని చేయు. 

తులుచు ; చే. న. శ. చెట్టునుండి పండు మొ॥ రాల్ఫు. 

తులుదెంచు : చే, న. కీ. చెట్టునుండి పండు మొ! రాల్ఫు. 
రత్రి _ 

తులుము : దే, న. క్రీ. రాలు. చంది, 4 ఆ. 

తుస్ఫుమను : చే. అ. (క్రి. ఘనముగా జరుగు ననుకొను పని 
చెడిపోను. 

తుస్పువోవు ద్వ అ. కి. నీచదశనొందు, భంగపడు. 

భార, శాం, 4. ఆ 



తూంగనోప్త ; 

తూ6గాడు : 

తూ(6గించు : 

తూ(గియాడు . 

తూగు; 

త్రూ 

౨. చలించు. 

చే. న. (క్ తూల చబేయు. 

చే. అ. (క. తూంగాడు, 

యాంగు. 

చలించు. 

జాగు, 

చలించు. 

తూసికపడు. 

ట్స, శ క్రడగు. 

చే అ. కి. 

ఈ ౫ [ఖై 

సాటియగు. 

నిస్న ఎ్రకేమగు. ఫం 90 

కూరుకు, కునికిపడు, 

వెడలు, ఉద్దతమగు. 

దే. న. [కిం తూంచు. 

వ చే. న, (కి. ఉరితీయు. హెదరు చరిత. 

"దే. అ. క. న్నే నంకల్పించు. 

౨. జనించు. కవిక. ఏ ఆ, 

ఏ. అతిశయించు, ఒప్పు. 

సాంబో. 1 ఆ. 

4. పూను. రా. భా. 

శ. 1. గౌరవించు. భా. రి న్మం. 

2. (గహించు. ఉ. హారి. 1 ఆ. 

న. చొచ్చు. హాంన. 4 ఆ, 

చే. అ. కి. సమానము కాంజూలు. 

చే. అ. [కి 1. ఊగు. 

భార. ఉద్యో. 

య. ఏ ఆ. 

నిర్వ. 7 ఆ, 

పాం, 4 ఆ, 
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(దు; దే. క. శ. తూనిక వేయు. 
తూంటకటు "దే. అ. శ. ఇండితనుగు. 
తూటాడు ; డే న. (కి. కిథిలము వేయు. 
తూ(టు చే. న. కి. చిల్లి నడ, జేయు. 
తూంటుకట్టు దే. అ, (కి. రర భముపడు. 
తూబువడు దే. అ, (కి. రం్యధముపడు. 

ాబుంపుపు. ఎ: (కే స. క్రి. రధములు పడ జేయు. 
తూటుువోవు: చే. అ. క. తూటులుపోవు. 
తూటుబు సేయు: జే, న, కి. రం ధములు పడ జేయు. 

ద్య. ఆ రు (క్. కొంచెమైనను విడునకుంశు, 

మూలమున నున్నట్లు చెప్పూ. 
తూదు ; దే. అ. క్. తూనిక వేయు. 
తూనికవేయు ; చే. స, కి. చూచు 
తూని గిల్లు : చే. అ. క. నమానవముగు. 
తూను ; దె. అ. శ. తూగు, 
తూన్ను : జే. అ. (కి. తూయు, కృ. శకుం. ని ఆ, 
తూపిలు : దే. అ. (కి. బాధపడు, దప్పినోను. 
తూపొడుచు దే. అ. [కీ 1. ఉమియు. విక. 8 అ. 

2. ఊాను. దా. 1 ఆ. 
న, (కీ. నికోధించు. నిరం. 2 ఆ, కూరనెత్తు ; దే. న, కి. వాల్లులోనగు న నవి పో వునల్లు థాన్య్యా 

దులను గాలి కెగసరబోయు. 

క్ర, నం, 10 ఆ. తూరందొడుచు ; జీ, న. (క్రి. రంధ మగానట్లుగాం బొడుచు. 
నీ, (కొవ్వాడ యలుగులు గాని, తూరంబొడు చు చో 

నవిషద . న్న. సు. 
ఘనవివ, ౦ష్ట్ర/లు గబిచు చోట బపు 



తూరుకొను ; 

తూజణుచు-తూరు. : 
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చే. అ. (౩. గద్ద పైనుండి గభాలున దిగు. 

చే, అ. కి. పాల్లుబోవుటకై ఛాన్యాదులను గాలి 

శెగుర(బోయు. ఆం, భా. ద్వి. 

'దే. అ, (కే. 1. కుస్ప నూర్చిన తకువాత తరకలు, 

పొట్టు పోవుటకు, చేటలతో ధాన్య 

మును గాలికిం బటు. 
లు 

2. ఒకన్వ కిని బాగుగావివుర్శించు. 
౫ 0 

(చూ) తూరనెతు, 
అలామో 

చే. న. [కి 1. గాలి కెగుగంబోయు. 

9 తేలవెండుకలు దులుపు, జాడించు, 

3. తూరుపాఅింబెట్టు. 

4. తిట్లు. 

5. బాధించు. చంద్రో. 3. ఆ. 

చే. న, డీ 1. తూబజుంచేయు. 

2. నాటించు. భార, (దో. 5 అ. 

దం, అ డి. తూటు, చౌచ్చు. నిర. 9 ఆ. 

చే. అ. (క్రి. తప్పించుకొనిపోవు. హరి. పూ. 9 ఆ. 

దే, అ డీ. |. మైంబడు. బెం ఏ. ఆ. 

2. అధికమగు. (ఈ యర్థమున తుము 

న్న౦తే రూపమే (పయోగముల, 

గన్నట్టుచున్నది.) 

3. చొచ్చుకొనివోవు. భార.భమ్మ.2ఆ, 

భాగ. 10 స్మ్క_౦. పూ. 

నిరం. ఆ, 

పార్వ. 48, 

చే. స. Er తూజుంచేయు. 
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తూజదండెములాడు : ద్భ. అ. కి. కలసిపోవు. అని. ఆ. 

తూల(దాకు_తూల((దోలు దే. నం (క్ పొజు దోలు. పక,.1ఆ. 

తూలంగొట్టు : చే. న. కి. చెదరనొట్టు. 

తూల(బాటు- తూల(బోవు : చే. అ. శ. లించు. 

తూలగించు ; ౦. స. కి. తృణీకరించు. నవ. 4 ఆ. 

కూలనాడు.తూలంగనాడు ; చే. న . శ నిందించు, తెట్టు. 

(రూ. తూలంబలుకు. ) 

తూలపుచ్చు ఏ చె. స. శి. 1 లాఘనపజచు, అనమానించు. 

౨. హరించు. రామా. 7 ఆ. 

సె (సుక్కి0చు. 

4. నిస్సతేము సేయు. అచ్చ. యు, 

తూలపోవు : వి. అ. కి. 1. చలించు. 

2. చిన్నపోవు, అనమానమొందు. 
3 ఏ. బడలు, నకుం. లె ఆ. 

తూలాడు-తూలియాడు : బే. అ. కి. చలించు. నన. 4& ఆ, 

తూలించు : చే. న. కి. 1. తొలగించు. భార.ఏరా.2 ఆ. 

బి, చెదరగొట్టు. 

సె, నిస్సతముచేయు. అచ్చ. యు. 

4. పోగొటు. 

ద్ పడంజేయు. 

తూలికొను ; దే. అ. కి. 1. పడు. కు.నం. 2 ఆ. 

2. నుత్తు మొ! వానిచే ఊగాడు. 

తూలియాడు చే. అ (కి. ఓ చలించు. 

2, మద్యపానాదులచే ఊగాడు. 

తూలు చే. అ. శ్ర. 1. కదలు. 

2. మతు. మొ! వానిచే ఊగ. 

వ భయమువే(గంపించు, 
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తూలు ; 

నిందను, చెను. సు 

10. తగ్గు, అణంగు, విప్పు. 1 

తూుకొను ; దే అ. (కి. కదలు. (స్వార్థమున) 

దే. న. [క 1. చలింపంజేయు. 

ద చెదరలగొట్టు. 

తూల్చు 3 ద్ర స, (క్రీం || జారు. 

9 చెదరంగొట్టు. 

స్త (సుక్కి_౦చు. 

4. చంపు. 
న జగ K ఇ ల చ ష్ ( ద తృణకరించు వ సనం, న. (కిం నిర్గ మము సెయు. 

తెంకగు: చే. అ. కి. భీతిచెందు. చాటుపద్య మణిమం౦జరి. 

తెంచు ; చే. న. శ. 1. తెగగొట్లు. 
A) 

2. ఇఖండించు. 

అ. 1కి ఇది గమనార్థక (కీయలకో (6 గూడి 

ఫబపల వమె ఆగవునారము సచ్చును. 
౧౧౯౧౫ డా థి క్ష 

(అరుదెంచు.) 

9 కొన్ని (క్రియలకు న్వార్థమం 

దనుపయు క్రమగు. (వోవుదెంచు.) 

'తెండు : చే, అ. (కి పకుండు. పారి, 2 ఆ, 

'తెంపాడు ; జే, న. కి. నిందించు, 
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తెంపు : దే. న. కి. ఖండించు. 

తెక తెకలాడు : చే. అ. (క్రీ. చెవముర్చు. 

తక్కలికొను; చే. న. కి. అపహరిందు, బలాత్కారముగా 

ననపజచుపొను 

తెక్కలిగొను : చే. అ. (కి. 1. తెక్కలిళొను 

2. చంవు ఊఉ. హరి. 2 ఆ 

తక్కు చె. అ. కి. మదించు ఉద్భట 2 ఆ, 

తెగగొట్టు న చే. స. (క్రి. ఖండించు. 

తెగ(గొట్లుకొను చే. అ. (కి. 1. పరిష్మరించుఖొను. 

2, నిచ్చెదము చేసికొను. 

తెగ6గొను చే. న. శీ. జ్యూకల్పన్ట్ సేయు. 

స, శీ. బోణము సంధించు. 

తెగంగోయు:. చజే.న, శ్రి. 1. ఖండించు. 
2. తొలగించు. కరకు. 4 అ. 

ఎ సన (కి, చంపు. 

, అ, (కి. సాొవాసించు. 

ఈ కీ. 1. సావాసించు. 

2. ఏజ్బంభఫిం-చు. 

అ. డీ. కలగు, 

తెగటారుచు, తెగటార్పు: దె. న. (క్రి. 1. నశింప జేయు. 

2. చంప్పు. 

లి. జదూణముతీర్సు, 

తెగటాణు . చే. అ. క్ర. 1. చచ్చు. 

2. పూ ర్తియగు. 
తెగడు : చే. అ. |. తుళు. భా ఉ 2, ఆ, 

చే 

చే 

తెగ(బావు : చే. న. (కి ఎక్కుపెట్టు, 

చే 

చే 



ఆగడు : దే. అ. కి. ఉపేవ్ంపబడు నీల. 1. ఆ 

న, (కి. 1. నిందించు 

౨. ఉపేఫీంచు 

ఎ. పరిహాసించు 

4. ఆవేవించు, 
ర్ట భయ పెట్టు వసు.ఏ ఆ, 

6. నిర్ణయించు. 

తెగతెంప్పలుచేసికొను చే. అ. కి. సంబంధములు తెంచుకొను. 

తెగదీయు : డే స. EU ఎక్కు_ సెట్టు. 

ఆశలూ వదలు. 

తెగనమ్ము క చే, న. (కి. అయిన కాడికి అమ్ము. 

తెగనాడు ; జీ. న క్రీ. 1 కఠినముగా. బలుకు, ఖండితముగా. 

ఖలుకు. 

౨. నింపజేయు చం రా, 6, ఆ, 

తెగనల్లు : చే. అ. (కీ, మిక్కి-లి బిమసెక్కు, 

తెగవేయు ౩ చే. స. శ్రీ. నఅికు. 

తెగించు ; చే. అ. కి, సావాసించు. 

తెగిపోవు ఈ చే. అ. కి. 1. భిన్న మగు. 

౨. ముగియు 

ఏ. విడివడు. 

4. చనిపోవు. 

రీ. తఊొలంగు, 

తెగియించు : చే. అ. [కి తెగించు. 

తెగు ; దే. అ. (క్రి. 1. భిన్నమగు, చచ్చు 
౫. నశించు. 

ఏ. తొలంగు. 

4. పూర్తియగు. 
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తెగు ః 5. సాహాసించు. 

7. మూసను, 

రి. పరిష్క్బృతమగు. 

రి, వాడిగలదగు, 

తెగులుకొను : చే. అ. కి వాసధ్యెగ స్త మగు. 

తెగువడు : చే. అ. కి. విడినడు. 

తెచ్చి పెట్టు క దే. సన. [కి 1. కలిగించు. 

2. దూరముననున్న వస్తువులంజేర చేయు. 
తెచ్చిపెటుకొను ; జే. అ. (కి ]. న్వ్పయంకృ తాప రాధము 

ననుభవించు. 

2. లేనివి కృతకముగాఆరోపించుకొను. 

తెచ్చు : చేసన శ్రి. 1. తీసికొనినచ్చు. 

బి. కల్పించు. 

ఏ. వహించు. 

4. సంపాదించు. 

ర. కూర్చు . 

తెచ్చుకొను : చే. అ. క్రీ. 1. వహించు. 

తెట్టగిలబడు : చే. అ. డీ. (చేపలు) అలసి తిరిగిపడు. 

మకీ కనబడు, అలయు. సారం. 2 ఆ. 

తెట్టగిలు -తెటగిల్లు: చే. అ. |. 1. సె కిలోనవడు. 
లై ౧౧ య 

2. తొలగు. 

లం. అలయు. 

4. చేరుకోను. 
తెట్టు : దే. అ. క్రి. గాలిచేం దృణాదులు నీటిపై కి నొక 

-వోటికిల జేరు - చేరు. 

తెట్టుగట్టు-తెట్టువగట్టు: చే. అ. (క్రి నీరు మొ! వానియందు. దృణా 
ద్ మొక వై పుకు చేరు. 
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తెల్లువగొను : బే, అ. కి. తెట్టునలు కలదగు. 

తెట్టువలుగట్టు వ టే. అ, కి 1. ె ట్టునగట్టు. 

ల వ్రగుపడు. 

తెటువుగ(గొను: చే. అ. కి. కెటునగట్లు, బెట్టునలు గను. 
63 I) 2) 69 

తెటెగట్లు : డే. అ. కి. తేనెటీగలు గూడుకట్టు. 

తెపెలు నటు: బే. అ. (కిం పోగుపశు, 
టి ట | 

తెటిలుగొసు : దె. అ. (కి. (పోగుపడు. 

తె బైలుపెట్టు చే. అ. కి. చిక్కనగు. 

తెడ్డుగొట్టు : దే. అ. |క్రి. అకాలముగా నయిన దనీపించు. 

తెడుచూపు : దే. అ. శ. "లేదను. 

తెనమణు అన్య జ్, అ. కి. శయనించు. 

క. తెతొకటియు గొని తెనమణి యు_త్రేర ము_త్తర 

మటంచు నొక (వొద్దుకడన్ . ఆము. 

తెనిగించు : దే. న. కి. తెనుగుచేయు. 

తెనుగు చేను వ బే. న. కి. ఆం ఫకరించు. (రూ తెలుసచేయు. 

తెనుగుపడు : చే. అ. క. ఆంధీకృతమగు (రూ.) తెలుగుపడు. 

తెనుగుపజిుచు : చే. న, కి. ఆం ధ్రీకరించు, (గూ. తెలుగుపజుచు.) 

తన్ను(డు వ చే, అ. కి. పండుకొను. 

తెన్నుమాంు : దె. అ. (క్రి. దారితప్పు, అపమార్షమునంబడు. 

తెస్పగట్టు : డే. అ. కి. అధికనుగు 

తెప్పదోగు : చే. అ. (కి. జలాశయములు నిండు. 

తెప్పరు వ చ్. అ, (కె. "లేరు, న్వాస్థ్ స్రనున్ "౦దు. 

తెప్పలు లము వ: టె. అ. కి. టలలాడు, ఈదులాడు, నంతసించు. 

తెప్పలు దెలుచు_ తెప స్పలు దేల్చు: దే, న. కి. ఓసీలలాడించు, ముంచు. 

తెప్పించు : దే. న కి. l. తచ్చునట్లు వేయు. 

౨. కలించు, 
న ౧ 

తబ్బృర్దు : డే. అ, కి. "లేరు. 
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తెప్పిజీలు, తెప్పిఅీల్లు : జే. అ. శ్రి. తేక, జెప్పిర్టు. 
తెప్పిను : 

తెమలించు ; 

తెములు : 

చే అ. క. 1. మూర్భనుండి కేసు. 

2. మేలను. 

ఏ. ఆదవముజచు. 

. కష్ట్రపడు, చిక్కని వొంగ పడకు. 

. le కదల్సు. 

౨. లాగు. 

ఏ, బలాత్క%్క్క_రముగా లాగు, 

4. రెగంగొటు. 

తేవులు పే 

దే, 

దే, ౭. ఆ ne Foe 

(|) 
a 

(po గ్ . l. తో బుపడు. 

2. భయపడు. 

ఏ. విడిపోవు, 

4. అనత్య మగు. భార, అను, 1 

5. కదలు. 

6. జారు. 

7. నశించు, 

ర. మణులు. 

9, వెళ్ళు. 

10. బయ ల్వెడలు. 

11. ముగియు. 

12. పూ రియ. 

(కి. 1. కదల్సు. 2. "పెటుకు. 

“కీ. ఆస్వాదించు, నదలించుకొను, 

శ. 1. కదలించు. 

2. నడలించు, 

4. జాడించు. 



దీలి7 తెరలు 

ఖు ర్త k ల తెమల్సు . 

జలం 4 రా) 

ఆ ర 29 0 ర 

. కి. 1 నెబివేర్సు. 

2. శాంతిపటిచు. 

ఏ, తయారుచేయు. 

బ్ర సరిదిద్దు. 

తెరమాయమగు : చే. అ. శక. 1. తెరచేసి కనబడకుండున ట్లగు. 

2, హఠాత్తుగా అద్భృశ్యనుగు. 

తెరయెత్తు : చే. న. (క్రీ. నాటకములో తెరను దొలగించు. 

తెరలబడు : దే. అ. [కిం స్యన్గతనొందు. 
య 

తెరలయాతు ; చే. అ. కి. తొలంగు. 

తెరలించు : డే, న. కి. 1. తెరలుచు. 

౨. జయించు, కలచు. 

ఏ. నశింపంచేయు. 

తెరలించుకొను : చే. అ, కి. శేదించు. 

తెరలు ; చే, అ. కి. 1. నీళ్ళు మొ॥!నప్ సలనల|కాగిసొంగు 

౨. పాటు. ((వవహించ్చు 

ఏ. పయనించు. 

4. తగ్గు, 

చెదము. 

. కదలు. 

* అధికమగు. 

[= 

J రొ లొ 



తెరలు 
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తెరలు: 
. బయైేవ 

9. చైకినచ్చు., 

10. నంచేహూంచు, 
ll. వెనుక కు(బోన్చు, 

12. ఉండు. 

న. [క్ పాందు. 
తెరలుచు_ తెరలించు. దే. స. క్రి. 1. చెదరంబేయు. 

2. పెలగించు. 

3 నశీంస జేయు. 
4. బయలు బేరందియు. తెరలవుచ్చు ఏ దే. న. కి. అకిశయము కొల జేయు. 

తెరలెత్తు : చే. న. శ. తరంగ లెత్తు. న 
తెర్చు : చే. న. (క్ l. కదల్సు 

౨. ఊడదీయు 
ఏ. కలచు 

తెరవచ్చు దే. అ (కి. నమనగా గుమిగూడి నచ్చు. (నె.జి.) 
తెరలువచు ( ఈ. క9ూనహొంకుంలు తెరలుగా నచ్చునట్టు. 

ఆఅ, (కి. తరంగితమగు, బొంగు, ఆము, 1 ఆ. 

. (కీ. వఐవాంగు. పా,ఏ.ఆ. 

దె. అ. (క్ దారయిచ్చు. 
తెరువుగట్టు ; చే, అ. కి. మార్లనికోధము చేయు, దారి కాచు. 
తెరువువిడుచు : చే. అ. (కె, దారియిచ్చు. 

న [కి బయలు చేకు, దారిచూపుచు ముందు 
నడచు. 

GJ క EA ey ల్ ol, 



529 "తలాణు 

తెరు 3 దే న. శీ. నిందించు. 

“తిట్టిన కలక 'తానొందకం తేమ వేలి 

బచొందుసెడక. వాంతి. 2 ఆ, 

తెటికొను : దే, అ. డే. బయలునెకలు (కెజిలు + కొను 

తిజీపియిచ్చు; 

శెరిపియిచు : ద అ. కీ. వాన నెలియు, 

తెరవయిచ్చు : ' 

తెజకొలుపు : దే. స. [కి. బయలువెకల౭జేయు, 

కెజివాణు, తెర్ణడచుః చే, న. శీ దారికొల్టు. 

తెజదు ; దే. స. శ: బయలు పెట్టు, వినృతేముసేయా, 

వికసింపంచేయు, 
తెబిగుపఅచు ౩ చే. న. (కి. డాకి యెర్పజచు, 

తెబుగువడు ; చే. అ. డి. 1. ోననయికు. 

వి. సంథియగుం 

దె. అ. (కి. సందుచేసికొను, ci ts 
జ గ్ర? 

న లో చే 

దే. అ. డి. కష్టములు తొలగు, 

తెంపుటగొను: చే. అ. (కె. ప్క్ష పించు, వెడలు. 

చే తెఅపుచు చేయు : “న, కి, చీలికలు వేయు. 

అణలు అ, Es వాసన బయలునె 

తెలచు : చే. స. క్రి. 1. ముక్కు. పారి, 3 ఆ, 

బ్ర స్తుతించు 

3. 'ప్రాక్టి ౦చు. 

తెలతెలచొవు . దే. అ. (క్రీం ఛయముదేతగాని ; కాపట్యమువెతంగాని, 

ముఖమున౦దు6 గళ తగ్గు. 

తెలతెలవాజణు :౫ చే. అ. కి. సూర్యోదయ మగుటకు సూచనగా. 

తెలవాణు ; దూర్బున డెల్ల ని వెలుగు శోకలు 

తెలాణు ; కస్సించు, 



తెలియు : 

తెలివిగొను : 

తెలివిపణచు * 

తెలుచు-తెల్చు న 

ల్ 
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ఎన, (కః పమాణము చేయించు. 

క్రీ t లేవు. 

2. నులుకోొల్చు. 

స. ఎటిగించు. 

అ, [క 1. ఎతుకపడు, 

2. లేటపడు. 
స్, నేలను. 

4. (పనన్ననుగు. 

ర్ (పకాశించు. 

6. తేరుకోను. 
7. నమస్కరించు. 

. అ. కి. తేరుకొను. 

తెలివిపడు- తెల్విపడు: దే అ (క. 1. తెలియు, 

2. తోచు. 
ని. (పనన్నమగు, 

న కి. బోధించు. 

న. EZ 1. కనబడంచేయు. 

2. నమస్క._రించు. 

ఏం పొగడు. 

4. [_పార్తించూ. 

ర్, భజిరేచు. 

6. కేసు. 

7. (పనన్నత నొందించు,ం 

ర. నంతసింప చేయు. 

9. మీలలాడించా. 

10. నిటుచు. 

తెలుపారు-కెల్పారు; చే. అ. (క్రి. కెలనగు. 
ha 



తెల్చు-తెలుచు ఏ చే. న. E 

తెలుపుడు చేయు ; 
తెంుపుడు సేయు: (దే. 

తెలుపెక్కు : దే. అ 

తెల్పారు : జ అ, 

తెల్లిగంజేయు డే. న, 

తెలగిలు : చే, అ. 
ae) 

తెలపడు ; దే అ. 
౧ 

తెల్ల (బాటు వ జే. ఆ, 

తెల్ల మొగము వేయు: జ. 

తెల వాటు : చే. అ, 
ఛి 

తెల వాజుచు 
రూ 

తెలవారు. ; చే. న. 
౧ ఎ 

తెల్లివాణీంచు : 

తెల్విపడు 3 చే. అ 

డి. 

(కె. 

(ne 

(ne 

క్షే 

Cm we 

న్. తెల్విపడు 

. ఎటీగించు, 

2. వివరించు. 

ఏ. బోధించు, 

4. మేలుకొలుపు 

5. ఓదార్చు. ఛార. శ్రీ, 1 ఆ, 

. బోధించు. 1 

౨. నులుకొలుప్పు. 

. క. ఎటిగించు. 

తెల బదు. 
తతి 

శలుపాటు. 

తెలుపగునటువేయు, విశదపలబుచు. 
మట. 

*- జాయు. ఆ. ను. క, 

తెలుప్రురం క్కు. 

. అల నగు. 
౧౧ 

కి. మాసము  వెలునడగా నెల వెల 

పోవు. 

. 1. తెల నగు. 
మన, 

౨, ముదియు. 

ఏ. ఉదయమగు, 

4. (తెలివి) మందగించు 

ర. హీణించు. 

. తెల వాటు రే. 
గొ | 

తెలివిపడు. 



కేనదు ర్ం 

"తవచు 4 జే. అ, (కి. నాధ్యమగు. 

““తొయట్టై చేత గడాదండ మితడు 

దరడవో హయంబు తలంయెనో తెనచి 

యుండదు ప్ర్న్సిత్రో నొరిను గారాదు.”?” 

తెవడు : జే. న. (క్ర. తెగడు, తిరన్క_రించు. 

తెవులుగోను : దే. అ, (కె. వ్యభి నొందు. 

'తెవులువడు-తేగులుపడు: చే. అ. కి. వ్యాధి నొందు. 

తెవులువడు :తేగుబువడు ఏ చే. అ. (క్రి. తెవులుపడు- 

తేంగు : జే. అ. క. వణకు పండిత. పర్వత 
కేంట6గొను : జే, అ. కిం స్పష్ట్రమగు 

తెటపజచు : చే. స. క్రి. స్పషముచేయా 
కేడు : బే. అ క్రి. నండుకొను ఆము 

ను. (కి. "వదరు క్రీడా 

తెజుెలు ః జ్. అ, (కి 1 (పసిద్ధిసొందు 

9, నరిలు 

వ యయా 
తజరిలు % జే. అ. Ez వకాకించు, జ్యలేంచు,, ్నపసిద్ధిన"ందు. 
ఎవ (ag) 

తెబిలు . చే. అ, కై. (ప్రకాశించు, ఒప్పు. 

కేజామాల్వేయు ; ; అన్య. చే. న. శ. పదునుచేయు, నాడిచేయు. 

ఊఉ, రా. 6 ఆ. 

కేను : చే. అ, (కి. సి,ది 5 ._ అ (క. స్మి6 ౦చు, ని దవోవు. 

రి ౮ చే. అ. | అద పద తెనుగొను : అ. కి ముద్దగట్టు, ఘనవిభవించు, గట్టిప కు 

తెమగిల్లు చే. అ. కి. తడి గల దగు. 

కేమయెక్కు. : చే. అ. క్రి. అక్ష్రమగు. 
శేయు ః దే. అ. క్రి. అరగు, థర. 



84] దఏఏ "లేజు 

తేళక్రొను : "దె. అ. కి. జెప్పవేయకుండు. 

నేరంజను : చె. అ. (క. వృథా యగు, తేలిక గంబోవు. 

“పాటలన్ని యు నాటపాటలె చెవిటి కూ 

దిన నంకువిధమున. బేరం జనగి 

| నృ. పు. 

తెరనాడు : దే. న. కి. య జెచ్చముగా మాటాడు. 

వ దే. అ. (కిం కలుగు. 

: | 1. (పసన్నమగు. 

ఏ, నయమగు, 

చేరు. 4 చే. న. [కి 1. న్శ తికి దెచ్చు. 

బి, (పనన్నత నొందించు. 

ఏ. జారడిం'ము. 

. తపి నొొందించు, 

రు 
. నిర్శలమొనర్చు, 

4 

ర్ట్ 

6 

7. వోగొటు. 

8 

9. చాగువేయు. 

£0 ౮ బ్ర . కనయిడు. 

పరికించు. 

క్రి 1. కలుగు. 

2 

ah Gh Cb ట్ర్ En ర్ 
ల 

dh ph ph 

ర 

గం గల గా 
నంటబడు. 

స. లేచు, 'తెప్పిరిలు. 
సిటి. 

4, నిర్శలమగు. 
@ 

ద్. (పనన్నతే నొందు. 

6. త్యణించు. 

7. తృ ప్రనొందు. 



తెటునొను : 

తజుచు-కెర్చు : 

= 
అ అనాడు : 

తెల(బలుకు : 

GD తెలవచు: 

524 

రి. నేర్పగియగు. 

9, కృతకృత్వతే నొందు. 

10. ముగియు. 

చే. అ. కి. న్వస్థక నొందు. 

చే. న. క. 1. మాలిన్య గుడుగునకుం బోవునట్లు 

2, దు౩ఖుతుని ఉఊరడించు. 

దే. న. [కి బాగుగాయజూచు, ఉపే వంచు. 

చే. అ, క. గర్వించు. 

దే. అ. E 1. (శమనిడా )దులచే గన్నులు 

పెకిదేజు, తిటుగునుపచను. 

౨. జలాదుల మె భాగమున నుండు. 

ఏ. గుటణటీియగు. 

+, అ, (క్ l. ఆయానని! చాదులచే( గన్నులు 

ఇ కిందేలు. 

2. పరనశమగు. 

చే. త, (కె. 'వేలయటలుకు. 

dl, 

చే. స. క్రి. 1. తప్పిదముకాదని చెప్పు. 
2. ఒ త్తకుండ( -దేలికగాం బలుకు. 

దే. న. క్రి. 1. ఆయానము నున్న గువానిచేం 

గన్ను లుమున్న గునపి విముగు కునడ( 

జేయు. (రూ. తేల వేయు.) 

౨. చులకనవచేయు. 

లే. కాదని చెప్పు 

అ. (కి. దిగాలపడు. 

కెలాడు-కేలియాడు: చే. అ. (కి. జలాదుల ఇ ని దేలు. 



కేలించు : 

రస తేలు జ 

చీ. న. క్. 1 జలాదులతోం బై కిలేలునట్లు చేయు. 

౨. సంతసింపంబేయు. 

ఏ. చెలి చు. 
గం 

4. నంచించు. 

జే. అ. క్రి. 1.. జలాదులమైం గొట్టుకొనిపోవు. 

౨. హోనిశేయక తెలలగిపోవు. 

స. తప్టూక పోవు. 

4. ఓడిపోవు. 

ర నివ్పలమగు. 

6. నిషయాంతేరమునకు బోవు. 

|. జలాదుల్బపై6 చేలు. 

౨. జలాదులలో నిహారించు, క్రీడించు. 

చే. అ. కి. 1. జలాదులపై నుండు. 

2. స్నా నముచెయు. 

ఏ. జలములో క్రీడించు. 

4. ఆయాసాదులచే, గన్ను మొ! నవి 

విుుగుకువడు. 

5. కనబడు. 

6. మోనపోవు. 

గ తుష్టినాందు. 

ర, విజయ మొందు, 

9. పరిష్క్ఫృృతే మగు. 

శేల్పు, నంతసింప6ంజేయు. Ob నం (కి. 

అ. క. పుట్టు: కలుగు. రుక్నాం. 1 ఆ. 

దే. న. క్రి. 1. నీటిపైం “దేలునట్లు చేయు. 

లః 



తైతక్కలాడు ; 

తెరుకొటు : 
రా ర 

చే, 

తొంగలించు : 

తొంగలిగొను : చే. అ. |. 

కొంగు; చే. అ. కి. 

చేస కి. 
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- జలాదులందుూ( (గీడింపంజేయు. 

=, ముంచు. 

. స్నా నముచేయించు. 

ం పస్తావించు. 

. పరిష్కరించు. 

. న్య క్రీకరించు. 

- ఒతేకు౦డు. ' 

శె 
చమూ 

© ౦౦ -* లాలో ఘీ 

సరిపోల్సు. 

అ, (కిం ఎెగిరిపడు. 

అర. అ, కి. ఇచ్చకములాడు. 

త్ర 
చే. అ. (కీ. 1. (పకాళశించు. 

9. జనియించు. 

ఏ, వికసించు. 

. అధికవుగు, 

పారవశ్యము వాందు. 

ఉద్దతేమగు. 

విజృంభించు. 

రి. నిక్కు. 

(ప్రకాశించు, 

1. వంగు. 

9, (వాలు. 

ఏ. పండుఫొను, శయనించు. 



స్ తొచచ్చెముచేయు 

తొంగుండు ; చే. అ, డీ పంకుకొను, శయనించు, పొంచియుండు- 

తొండ వ ముకువడుః దే. అ. [క పండయాటు. 

డాడు ౩ జే. న. (కి. తరపణుచు. 

జ. ౩ చే. న. [క ఆటలో అన్యాయము'చేయు, 
తొండు : దే. న. క్రి. వబోథించు. 

కొందరచెయు : చే. న. కీ బాధించు అని. గ ఆ, 

తొందరపడు: చే. అ. (క 1 సర్మభమించు. 

ల. వగిరపను. 

తొంసఠలాడు ౩ చే నకి చంపు. కట్టా. అయోధ్య 

సొరిది రానణు మం, తిను సుతుల నేడ్డురను 

దొరల చనేవుర+ గొట్టి తెంపరలాడి. 

తొంబగిలు : జే. అ. (క్రీ. గుమిళూడు. అప్ప. 4 ఆ. 

తొక్కిసలాడు ; టే. అ. Es సమ్మర్షము నందు, ఇబ్బంది పడు. 

తొకుతొకులాడు ; చే. అ. (క్రి. తొక్కు_తొక్కు-లా శు 

తొక్ఫు_టిపడు : చే. అ, (కి. బాధపడు. 

తొక్క ౩ చే అ. క్రీ. 1. నశింప జేయు. 

౨. కోడిపుంజు పెటమోద నెక్కు, 
తొక్కను ౩ చే. న (కి తోకొను, ల 

_దుమికి హుటాహుటిం వొక్క్కొాని నడవ 

రఘు. ఆ 

తకొగరించు వ; చె. న. శ్రీ. ఎరువుజేయు. 
అ. క. అనురాగము నొంము. 

అచ్చు. జా ఏ ఆ. 

తొగరుకొను:; చే, అ. కి. ఎజ్జనగు. 

తొగరుకొల్చు +: చే. న. కి. ఎజ్జపడం జేయు, 

తొగలు పెట్టు : చే. న, క్రి. బాధించు. రం. రొ. యు, 

తొచ్చెముచేయు : దే. న. [కి హీనపటచు. 



తొటగీలయడు 
ee . 

ph ph gh oh gh 

కసిగ 

అ (కి. తొటుపడు. 

అ (కిం అతిశయించు. 

స. క్రి. నవింపంజేయు- 

ఆ. (కిం "నెలికిలబడు. 

౮ కై 1 వ్యాపించు. 

లె (పనహి౦చు. 

స కారు. 

4. ఎగదటు. 
ర్ 

రు నిండుకొను, 
On YY స్? 6. నాటు, (గుచ్చు! నేరం 

7. పడిపోవు. 

ర. కలుగు, 

9. కరానుకొోను. 

10. మునుగు. 

స. శ. 1. పటుకొను. 
కు 

9. నహించు. 

ద్ర తొక్కు... 

జీ. అఎదిరించు. 

ర చలబదలుకొను 

అ, Et l. వ్యాపించు. 

2, అధిక నుగు. 

అ, కి. తడబడు. 

ట్ర డి. తేడబడు. 

నం కి. తడబడంజేయు. 

అ. కి. నర్మభమంచు, తడంబడు. 

అ. (కి. 1. తడబడు. 

2 వ్యాపించు. 



539 చతొడరు.. 

తొ టింగొను 
(కి. స వాను. 

త టబైగొను ( లస (కొను 

తొ, టుకొను ; దే. అ. E 1. తడబడు. 

౨. కలియు. 

త ్టుకొల్పు : చే. స. (కిం తడబడం చేయు. 

తొటుగొను 'చే. అ. (క. తొటుకొను. 

కొొటుపడు శ చే. అ. Er తడబడు 

తొటి౨ంవడు ; బె. అ. [కి తడబడుం 

తొ బువుగొను: టె. అ 1 తడబ.కు. 

తొడ (పు చే. అ. ;కి. నీకు మొ! తొణుకు.' 

తొడగు-తొణ[గు; బే. న. మ 1. పారంభముచేయు. 

2. మొదలుపొను. 

ప్, యత్నించు. 

కి. లైంగిక సంబంధము పెట్టుకొను. (న్యన.) 

1. పతోొళించు. 

2. తుడుచు. 

శి. తోము. 

. నళింపం చేయు, 

5. స్పృశించు. 

(కి. ధిక్కా-రించు, మోటు, 

క. అతిశయించు. 

(కి 1. కలుగు. 

2. తొటుపకు. 

స్, న క్రమగు, 

4. ఎదిరించు. 

స. (క్రి. 1. ఎదిరించు. 

2. అనునరించు, 

ఏ, పొందు. 

య్ 
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తొొడరు & 4. రమించు. 

ర్ ధిక్కా_-రించూం 

గ్. ధరించు. 

Te పట్లుళొను. 

8. అనలంబించు. 

౮. (వారంఫించు. 

10. యహ ంను, 

తొడసోకు : బే. అ. కి. రమించు. 

తోొడి6బడు : చే, అ. (క్రి 1. తొటుపడు, 

2. బాధపడు. 

న. చలించు. 

4, చెదరు. 

5. తొందరపడు, 

7. వ్యాపించు. 

యార్ 2 ళ్ అ 9 
తె డికలు ణో = her (కి. 1. రడిక్సి పటుకొను. 

రు 
2. దొంగిలించు. బన. 4 ఆ, 

ఠొడికావృపడు : డే, ఆ. కి. తో టుపడు. 

తోడికించు ౩ చే, న, శ్ర. పటించు, పటుకొనంజేయు. 
ర లు 

తొడికివట్టు-తోడ్కిపట్లు చే న. శ్రీ. ఒడిసిపట్లు. చవ. 2 ఆ: 
తొడిగికొను : చ అ. (కి. ధరించు, 

తోడితేచు చే. న. శ. వెంటందీసికొ నివచ్చు. ఉ,వారి.1ఆ, 

తొడీయు : చే. న. కీ. బాణాదులు గుచ్చు. నాటు. 

కొడు : చే. న. శ్రీ. తొడుగు, 

తొడుపు 4 చే. న. డీ. 1. తెగించు. 

pa (తోయు. 

ల. పటుకిొను. నాం౦దు. వ ఆ, 
రం 



రిక్] 541 తోొరగించు 

తొడుకొను : ద. న. [కి 1. తొడుగుకొను. 

౨. వెంటద్సిఫొను. 

తొడుగు : దే. న. (కి. 1. వింట బాణము నంధించు. 

9 (పయోగించు. 

ఏ. భూషణాదులుధరించు, ధరింప జేయు. 

4. కంప నటికి గుట్టగా "వేయు. 

తొడుగు చేయు ; "దే. న. (కి. సంకీర్లముగా నరికటపఆఅచు. 

తడ : జ. న “కి. తొడుగు. 1. బాూగాటదులు (ప్రయోగించు. 

2. భూవణాదులు ధరించు, 

తొడుప్పు : దే. న. శ్రీ. ధరింప జేయు. 

తొడువు : దో స. (క్రి. తొడుగు, (భూవణాదులు ధరించు.) 
తొణ(కు-తొొణకు : చే. అ. కి. 1. పొంగు. 

ల, ఒప్పు. 

తొణికిసలాడు-తొనిి_సలాడు : చే. అ. కి. నీళ్ళు “మొ! నిండు. 

సమససన6 గదలు. 
QR. Qe 

తొన్నుండు : చే. అ. కి. శయనించు. 

తొప్పదొరుగు ఏ చే. అ. కి. మిక్కిలిగా రాలిపడు. 

తొప్పదోగు : చే. అ. కి. మిగుల మునుగు. కాళీ, 6 ఆ. 
తొప్పదోచు చే. న. (కి. మిక్కిలి లోగంజేయు. 

తొప్పనదోగు : చే. అ. (క్రి. తొప్పదోగు. 
తొపురబెటు ; చే. న. కి. బాధించు. నిరం. 5 ఆ. 

కొపిలలామి చే. న. a తో భింప౭జేయు. ఎ 

కొప్పణీల్లిబడు : చే. అ. కి. (ప్రక్క కొరుగునట్టుగా బడు. 
కొప్పణీలు : తొప్పణీలు : దె. అ. (కి. జఅగు థర. 

తొప్పలు : చే. అ. (కి. ఒజిగ్కు ధర, 

తొరగించు : దే. న. (కి lL వైచు, 

2. పడగొటు. 
లు 

ఏ. న రంప చేయు. 
యె 



తొరగు ద్శ2 

తొరంగు, తొరుగు: చే. అ. డీ 1. పడు, జాబు. 

2, (నవించు. 

ఏ. వరి ౦-మ, 
యె 

4. (పవహించు. 

5. తోయబుడు. 

6. పువ్వులు మున్న గుసని రాలు. 

న. క. త్యజించు, 

కొరపడు : చే. అ. కి. వేగిరపడు. 
తొరలించు, తొ ర్హించు ; దే. న. (కి. పడునట్లుచేయు. 

తొరలివచ్చు ; చే. అ. (కి. కలుగు, 

తొరలు : చే. అ. (కి. 1. కలుగు. 

2. మార్కొను. 

ఏ. కూడు, చేరు. 

4. దొరలు. 

తొరలుచు : చే. న. కి. తొరల్చు. 
తొరల్సు : చే. న. కి. మార్చు. 

తొరుపు ; చే. న. శ్రీ. తొరలిందు. 

తొదించు ; చే. న. (కి. వేసే ము చస ళు కలిపి చలా. 

కొజగించు : దే. న. a క్యజకచు 2౪ ణి 

తొజణ(గు : చే. అ, క. (నవించు. 

స. కి. త్యజించు. 

తొజగుచొచ్చు: చే. అ. కి. పనులు తప్పిందుకొని పోను. 

తొజగువోవు : చే. అ. కి. తొజగు, చొచ్చు. 

తొజటలువాణు : చే. అ, కి. రం|ధములు పడు. 

కొలకబాణు ; చే. అ. క్రి. చిందు. 

తొలకరించు: చే. అ . [కిం 1. వర్తించు. ౨. జనించు. 

సి వెదచల్లు. 4. అతిశయించు. అని. 
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కొలశొండు ; చే. అ. (క్రి. 1. తొనకు. 

2. ఒలుకు, 

8. (పకాశ్ంచు. 

4. అతిశయించు, 

తొలకించు : చే. న, కి. అతిశయిరిపంలచేయు, 

తొల(కు ; చే. అ. కి. 1. చలించు. 

2. అతిశయించు, 

ల (పకాళించు, 

4. జనించు. 

ర, (పసరించు,. 

6. ఒలుకు. 

7. వాంగు, 

రి. వ్య క్రమగు, 

తొలంగ్మదోయు: "దే. న. (కి. 1. వోలగొటు. 

లి, తుడుచు. 

లగ(బాణు ౩: చే. 

నంలగంబెటు : చే. 

లంగవైచు : చ 

క ల6గించు ; జే 

. Ee పో౭ంగొటు. 

GGG GG 
1. తుడుచు. 

వి. పోగొట్టు. 

తొల(గు 4 చ. అ. [కి 1. తప్పుళొను. 

౨. దూరవుగు. 

ఏ. జాటు. 

4. (పక్క_శేగు. 

ఏ. తప్పూ, మజులు, 

6. చెడు. 

తొలు 

Pal 
0౦ G 

విక. 1 ఆ, 

న 
A) 

sr ద లారి శ ల్లన్ సు, (కి. విడిచి పెట్టు (త అగు థా. (టం 

చె. 1 ఆ. 
QQ. 
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తొల6గు 7. వెడలు. 

ర. మాను. 

9. వోవు, నశించు. 

“శ. వీడు. 
(కై. తొలంగు. 

కిం స్నానము చేయు. 

(క. 1. నశింపంజేయు. 

2. కడుగు. 

9. ముంచు. 

4. రం ధము చేయు. 

. నర్ష ౦చు. 

2. జనించు. 

ఏ. నెదజలు. 

4. అతిశయించు. అని. ౫ ఆ 
తొలుకరించు: ) చే. అ. కి. నర్గించు, ఏటికి మొదటి వానల 
తొలకరించు; (పారంభవమగు, తెల్క_రించు. 
త లుకాడు-తొల్కాడు: దే. అ. (కి. అతిశయించు. 

తొలంగుడువడు: చే. 
తొ”ొల(చు;: చే, 
తొలుచు ; ( «a (=. 

తొలకరించు ; చే. అ. (ne బాపే 

తొయకు ; దే, అ. క్రీ. అతిశయించు, 
తొలుకొను : దే. అ. (కీ. మొదలగు, [పారంభమగు.కు.నం. 86 
తొలుచు: ; దే. న. (కి. 1. రం ధముచేయు. 
తొలు; 2, ఖండించు. 

ఏ. నాటు. 
తొల్క_రించు చే. అ. క్రి. తొలుకరించు. 
తొల్కాడ్తు చే. య్ (కి. తొలుకాడు. 

తొల్లి ంచు : దే. స (కి. చే. వెడినీళ్ళను చల్లార్పు. 
(రూ. తొర్హించు 

తొవ్వు : చే. న. కి, తను. 



73 

(| రో 

తొడు ల ను; 

దే నడి. 

త్రో 
నెనుక నుంచుకొను, వెంటబెట్టుకొ ను. 

+ యిం [కి (పత్యశమగు, చే 

చే. న. (కి. ముంచు, 

చే +, అ (కీ. l. 

2. 

స్, 

- మ్మిశమగు, 

. నాను. 

. గోచరముగు, 

ద (no 

చుట్టుకొను, భాధనం౦దు. 

మునుగు. 

తేడియు. 

(సవించు. 

ఇ 

కరు, 2 ఆ, 

. ముంచు, స్నానముచేయించు. 

+ తడుపు. 

. మ్మిశముచేయు, 

+, సహాయమగు, 

నీళ్ళు ము! చేదతోం బె కిదియు, 

. పెటుకు. భీమ. 6 ఆ, 

బలాతా_రముగా నపహరించు. 

నూలుపోగు తీసి చుట్టు. 
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తోంతెంచు : చే, అ, శ. 1. ఉదయించు. 

9. కనబడు, 

3 ప్రత్యతుమగు 

A వచ్చు. 
అశ 
త "పడ 6గు చే. అ. క్ర. రూపు, నశించు 

తోంపంచు ;: జే. న. క్రి. కనపజుచు. 

కోకారాధన చేయు; చే. న. (శి. 1. నంభోగించు. (న్యన.) 
2, అ కమముగా లె ౦గిక నంబం౦ 

ధము గలుపుకొను. 

దే. న. (కి. 'వెంటంబెట్టుకొను. 

గూడు ; చే. అ. క్ర. నహాయముగా కూడు. 

తొడావేయు : అన్య. చే. అ. క. బికుదుపెండెము వేయు 

దీ కి చి . అట 5 ౯3 తొడ తెచు. : | చే. న. కి. 1. తీసికొనివచ్చు. 

తెడితెచ్చు : 2. బంధించుకొనివచ్చు. 

తోడి తెప్పించు వ చే. స. (కి. రప్పించు. 

తోడు : చే. న. కి. నరములు లాగి బాధించు. 

తోడుకొను : ) చే. అ. శ. తోడు పెట్టిన వాలు సపెకుగగు. 
తోడొ్కాను : స. కి. వెంటబెట్లుకొను. 

A) 

తోడువడు ; చే. అ. క్రై, సాయపడు. 
తోడు పెట్టు-తోడు వెట్టు : దే. స. (శ్రీ. తోడుగా. జేయు. 

౨. చేమిరి వెట్టు. 

లి. పాలు పరు గగుటకు మజ్జిగను 

జోడించు. 

తోడువడు ; చే. అ. శ్రి. తోడుపడు. 
తోడువెట్టు చే. స. కి. తోడుపెట్టు. 

తోడువచ్చు ; చే. అ. (కి. సాయమగు. 



ద్ శ తోము 

త్రో వోవు : జే. అ, i సాయమగు. 

తొడ్కొాను క -జీ. అ. (కి. తోడుకొను. 

త్ డ్తెచ్చు : చే న. స వెళ్ళి వెంట 'దెచ్చు. 

తోశ్చడు : చే. అ. |. తోడుపడు. 

తోౌతెంచు: డే, అ. శ్రీ. 1. కనబడు, 

స్. పుట్టు భార.శాం.5 ఆ. 

4. వినంబడు, 

ద్ వచ్చు. 
+ ఆ 

6. ప్రత్యే కమగు. 

స, శ్రి. 1. నికానినచ్ము. 

తో తెచ్చు ; చే. న. కి. కసికాని వచ్చు. 

తోదులేకపోవు : చే. అ. కి, సామరన్యము లేకపోవు, సహాయము 
'లేకపోవు. 

తోదుతో లేకపోవు: చే. అ. కి. వదిగాని వేయ నెంచు (ప్రయత్న 

తోదోపాడు : చే. న. కి. 1. చొచ్చు. 

౨. పరోరము [తోసికొను. 
తోదోపులాడు : చే. న, [కి 1. తోదోపాడు. 

2. పరస్పరము (తోసికొను 
కొవగు : చే, అ. కి. చెట్లు బలసి నన మగు. (తోపు + అగు 

తోపరేగంగొటు : చే. న శ్ర. మెత్తగాం గొట్టు ఒంటిపె తొక్క 
లు —D A) ర 

'వేచునటు వాదు. 
౧౧ 

తోపుడుతీయు : చే. స క్రి. (కొయ్యకు) చి తీబట్టు. 
అము; చే స. (క్ నమ్మార్జనముచెయు. 

జె 
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లు 

తోరణకట్లు : చే. స. శ్రీ. 1. తోరణము కట్టు. 
ట్ లు 

2. నశపణచుకొను. 

ఏ. తిరన్కరించూ. 

(రూం తోరణములు కట్టు. 

కౌను; చే. అ. డీ. పాదుకిొను, చెలకొొను. 

౦చు : చే. అ. కి. పూర్ణ మగు. రామా. ౫ ఆ. 

తో రాలుక్రొక్కు.: చే. అ. కి. నరిచేలలో జనుము మొ! చల్లుటకు 

బాయలు తీయు. 

తోలాడు : చే. న. (కి. పాజదోలు. 

లు చే. స. క్రి. 1. పశు రథాదులను నడీపించు. 

2. వెడల(గొట్టు. 

ఏ. పాణలజేయు. (ఇది కొన్ని తుము 

న్న ంతముల కను[పయు క్ర కమ (పేర 

ణార్భము నిచ్చును. ఎ పోటోలు. .) 

4. మనుజులను జంవు. 

5. గాలి వీచు. 

డోలుచు : చే. స. (కి. డే 1. తోలంజేయు. 

౨. తోలించు. రకా. 2 ఆ. 

బు (గ న. కి. బాధించు. 

త్రో అ. క్రి. నంతోషించు. 

తోసిరాజను : చే. న. క్రి. నిరసించు, ఓడించు. 



లో 
లి 

(౮5 (ne 

తౌ 

. తగులంబడు, యొక్క. రూపాంతరము 

తేవులయబడు. 

. తగులు. (8 
oh ob Cfo (Ge _ 

వణ ణీ 
mag @ a. 2 యణ 

oh ర్న 

ర 

రై గ 

క... రో 

ol, ర (ne 

తగులుకొను, తవులుకొొను. 

(మే. తొలుకొలువు. 

సే. తగసులుచు, 

. తేగులుపడు. 

* l. విడుచు, ఇచ్చు. కాని, 4 ఆ, 

. త్యజించు. 

1. వుధించు. 

౨. తరివెనబటు. 
ర 

ఏ. ఒరపెటు. 
ర్వ ౧ 

4. మేయు. వాల్శ. 1 ఆ. 

. తను. (రూ (తన్వటము పెట్టు. 

(తన్యంజేయు, పలికించు, 

lL. ఒరగబెట్టు. 

ఏ. మిక్కి-లి లాభము సమకూర్చు. 

ఏ. ఉదరించు. 
p 

= 1. ఖననము సేయు. 

. వెల్లగించు, 

. పూర్యోత్త రము లెత్తి చెప్పు. 
4. పలుకు. 

రు పొందు, 

Ww సల 



'తసరించు, త సరలాడు : చే, న. డీ. పరిశోనమాము. 
వక లాం 

తస రులాడు, (త్ర సరముచేయు ; భాగ. 10 న్మ_౦. ఉ. 
— pn 

1. [(కిందుచేయు. 

9. నిరసించు. 

ఏ. అభిఘారముచేయు. 

4. _చుకతిఘటిం చు. 

(తాగించు ; దే. న శ్ర. [తావించు 

తాగు: దే. అ. (కిం 1. మధుపానమువేయు, పొనమువేయు. 

2. (మింగు, 

3. పీల్చు. 

తాడుతెగు : చే. అ. కి. 1. విధవరాలగు. 

2. చనిపోవు. 
తాడువడు చే. అ. కి. (కొడగు, బలహీనమగు. 

సిస్పారమగు, భీనే. 4 ఆ. 

(తాడువాణు దే. అ, క్రీ. పురికొను, ధైర్య మందు, ముం డిపడు 
తాడువెల్లు : చే. న. శీ. _కౌడుకట్టు. 
తాడువోయు ; చే. స. |. _కొడువెట్టు. 
(తావఐకొ ను: దే. స. (కి. (తొవు, 

(తావు : చే. న. (కి. పానము సేయు. 
(తక్కు, తక్కు: చే, అ. (క్రి. మిగులు భార. విరా. 2 ఆ, 
(తికొ్క్క్టాను : చే. అ. కి. చిక్కు_కొొను. 

(తిప్పలుపెట్లు ; చే. స కి. 1. బాధించు. 

ల. తికుగునటుగా చేయు. 

(తిప్పకొను : జే. అ. (కి. కలంగు, మేభపడు. భార, దో .2 ఆ, 
(తిప్పయాడు చే, స (కీ. తిప్పు, తికుగం జేయు. 

(తిప్పు : 'దె. న. (కి. 1. మజులుచు, మగుడంజేయు, 

౨. నంచరింపంబేయు. 

ఏ. వినదు. 



రధ (తుంచు 

(తప్పు: 4. గిరగిర తిరుగంజేయు. 

5. “పెడగాయజేయు. 

6. కలచు. 

అ, (కి. 1. వికారముకలుగు. 

2 ఇ్రటునటు కదలు, 

(తిప్పుకొను ; చే. అ. కి. చిక్కుపడు, బాధలందు. 

హారి. ఉ. 2 ఆ, 

(తిప్ఫుకొలుపు దే డీ. 1. కలను, మోభింపంజేయు. 

౨. మణలించు, పో జేయు. 

(తిష్పుకొల్పు చే. స. (క్రి. (తిప్పుళొలువు. 

(తిప్పుడుగొను : చే. అ. (క్ర. పరి భమించు, తిరుగు, 

(తప్పులాడు చే. అ. కి. తిరుగు, ఇటునటు నంచరించు. 

_తివ్వులు బెట్టు దే. న. కి. బాధలు పెట్టు. 

(తిమ్మరు : చే. అ. కి. తిరుగు, 

(తిన్ములుగుడుచు: చే. అ. (కి. బాధపడు. 

“తినంగ నలవిగాక | తిమ్మలు గుడునంగ)” 

న. ని క,ని. ఏ ఆ. 

(తివటించు చే. అ. కి. మూడు సమభాగములుగా మిగులు. 

(తుంగు : చే. అ. [క్రి 1. తునుక లగు. 

ఏ. లాలు. 

ఏ. అంతముగు, 

తుంగుడువడు : చే. అ. కి. 1. చల్తాణు. భాగ. 9 స్కంం. 

2. శాంతించు, నశించు, రూపు. 

మార్క_ం౦. 

ఏ, అంతమగు, 

(తుంచు : చే స, [కి 2. తునక చుచేయు. 

2, నజుకు. 

ఏ. తెగగొటు, 
ట్ 



తుంచు 4. చంవు 

5. చించు 

6. విభజించు. 

(తుంచి తూటాడు: చే. న, శ్రీ. చిందరవందర చేయు, చంవు. 
తుంటు : చే. న. (కి. పాజణవేయు, నీనరివేయు. 

ఉ॥ ఇంటికి చేను బోందడనె, యెప్పటిగర్భము నిచ్చువాండు, నా 

కంటికి స్మి దలేక యది గైకొని మోవంగనేల ? వానిచే 

గాంటినా, తింటినో, యతని కట్చి బీజము వాసినూ దనే 

(తుంటితి, నింత నా కొకులదూటబు, వొాగడ్డయు జూడం దేటికిన్, 

చ. el 

(తుక్కాడు : చే. అ. Ee గర్వ ముడుగు, 

ఆ ॥ రక్కసులన్ నినుం బొదివి ప్రాణము గొందు కడంగి సాదవె 

తుక్కి_డి యున్న (బోవిడునం దొలి టి _తుళ్ళిత గొల్ల దిచ్చటన్, 

సొ౦.మ, 

(తు ఫైలుగట్లు ఏ చే. అ, కీ. గుంపగు. 

న క్రి. దగ్గజగాం గూర్చు. 
బా ౧ స్ 

(తుళ్ళగించు : చే. అ [కిం త్రుళ్ళు, మిక్కిలి వ్యాపించు. 

_తుళ్ళగింతలు పెట్టు: చే, అ. [కి 1. గంతులు వేయు, దుముకు. 

2. (పనరించు, వ్యాపించు. 

తుకొడు : దే, అ. కీ. 1. ఎగిరిపడు. 

2, న_ర్రించు. 

(తుళ్ళిపడు : చే. అ, శీ. 1. మండిపడు. 

2. ఉలికిపడు, 

ఏ. కదలు. 

తుక్శియాడు : చే. అ. [కి 1. (తుళ్ళాడు, గంతులు చేయు. 

౨. చెల*ేగు. 

త్రుళీ ౦తలిడు: 
్రుక్ఫ్ంతపడు. (డే అ. కి. గంతులిడు. 



రరర _లేళ్ళించు 

(తుష్ఫ : చే. అ. (కి. 1. ఎగిరిపకు, 

ఏ, ఉప్పొంగు. 

3. గర్వించు, పౌగరెక్కు... 
4. ద్రైన్టపడు. 

ర్, చల చేను. 

(తెంవికొను జే. న, శ ఖండించు. 

తైంచు చే, స, (కీ. నజుకు, ముక్క_లుచేయు. 

(తెంపు చే. న. క. (తెంచు (కోయుఎ) 

(తెష్కు దే. అ. [కి శౌోక్కు.. 

(35 గ్రాట్టు బే, అ. శీ. ఎడదట్టు. 

(తెకొగ్రాను చే. అ. (క్. 1. కలయో. 

బి, తో భించు. 

4. అధిక మగు, మిక్కు_టముగు. 

సం శ్రీ. 1. కలచు. 

౨. చంపు. 

ఏ. నరింపంజేయు. 

4. (తాగు, (మింగు, 

(క్ రాలుగ్ ను in న (క్రీ. చంపు. 
(తక్ ్క్ర_లుకొను:; 

(తగ6టజూచు న. (క్. చంపు. 

(తెగు ; చే, అ. క్రీ. తెగు, నర 

(తెయ్యు : చే. అ. కి. ఖండితమగు. భార, అది. వీ ఆ 

(తెన్వనేయు ; జీ. న. కి. ఖండించు, చంపు. 

తెవ్వు : చే. అ. (క్రి. 1. తెగు. 

2. విడిపోను 

(తెళ్ళవచు : చే. న, కి. ఖండించు, చంపు. 

(తెళ్ళించు దే. న. కి. 1. పడగొట్టు, 
జ 

బి అ YS లు 



(లచ : చే. అ. [కి 1. పడిచచ్చు. 

2. విజుగు. 

ఏ. పడు, రాలు. 

(రేగు : జే, అ (క్రిం (తెంచు. 

తెంచు : చే, న. నే 6 ఉద్దారించు 
= వ వ 
(అచు-,తనుచు- నన్ను; చ, కి, ఉద్రారించు, 

(తొక్కటపడు : చే. అ. (కి. సత టన. 

(ఆ 3క్కాటలాడు : చే. అ. (కి, తొ టుపడు. 

[(త్రొక్కించు; చే. అ, (కి. 1. ఎదయెనయాను నాంబభోతు తోకలు లుపు. 

2 గాళ్ళు తగిలిన గోడను ప్రాలిను 

మోద బురదలో (తిప్పుం 

కి. కళ్ళము (తొక్కించు. (గొడ్డతో 

ధాన్యము నూర్చ్టు.) 
(తక్కికొనివచ్చు: డే. అ. [కి (కిక్కిరిసి వచ్చు. 

(తొక్కి పెట్టు ఏ చే. అ, [క్రి 1. కాలితో నదుము 

2, వ్యనహారము సొగకుండం జేయు. 

(తొక్కి వేయు “చే, అ. (కి. పందెములలోనోౌకనికం కునుందువోవు. 

(తొకి్యితొంబాడుః చే, స. (కి నలగ దొక్కి. కళశ్నలము చేయు. 

ఉదా;-- ఆన్రలకు బెడ్డు (తొక్కిత ౦బా 

డిన గడి వేయుచుండిరి. 

ప 

తొక్కు: చే. అ. కి. 1. నడచు. 

2. న_ర్తించు. 

స్ (కిం Ip సందర్శించు. 

ఐ. అణంచు. 

స్, (పనరింప జేయు, 

4. రోటిలో పోసి దంచు. 

5. నంగమించు ,పురిజు కోడి పెట్టనుదాటు 
6. పౌదముతో నదుము. 



థి 

ప్స్ప్ 

(తొయ్కూడువడు ; చే. అ. (కి. ఒ తిడినొం౦దు. 

(తొక్కూడువడు;ః చే. అ. శ్రీ. తొక్కు డుపడు. 

[1 

2, 

తొటుపడు. 

అవుమునుపదు. 

[(తమ్మలాడు : చే. అ. (కిం 1. కలయో. 

(త మ్క్హవడు ; 

వ ఎయు 
(తె చయాడు : 

(తోచు; 

(తో. చోపులాడు: చే. స. డీ. 

౨. ఒకదాని నొకటి మించు. 

'చే. అ. (కి. కాలియదుముడు పడు, 

దే. న. శ్ర. 1. విడచిపెట్లు. 

(సే 

2, 

లు 
+ సిర వ్యుముచేయు. 

౧౧ ౨ 

నుబడు, 
యా 

అతిశయించు, 

వడిగలుగు. 

. (సవించు. 

. ఉయునీ౦0-చు. 

. నఠింప చేయు, 

గంటు. 

. తవ్చీంచుకొను, 

చాటు. 

. విడుచు. 

- నిరాకరించు, 

. పడవేయు. 

= దృఢపణచు. 

. మిక్కిలి తోయు. 

ఒకరి నొకరు _తోసికొ 

జీ. అ. (కి, _తోయబడు, 

ను, 



తోపాడు 556 

(తొ వాడు న దే, ణ్, జ: తోయుచుం దోయబడుచుండు. 

న. శ. 1. (తోయు, 

9. అనునరించు. 

ఏ. ఒరసికొను. 

4 వెంబడదించు 

(తోపించు చే. న. (దే. 1. చెడలగొటు. 

లు 
9. గంటించు. 

సి, తోసినటుచేయు. 
MN 

కోపుడగు : చే. అ. క్రీ. బదలీయగు. హౌదరుచరి శ్ర, 

తొపుడుపెట్టు : చే.స. కి. చితికతో నునువు చేయు. 

(తోపుతోపాడు ; బే.న. క్రి. 1. ఒకరి నొకరు రాచు. 

౨. ఒకరు నొకరు గం౦టుకొొను. 

(కొప్పు దొక్కినృవాణు : చె. న. క. తోపాడు, _ోసికొను. 

(తొపువడు : ద్వ- అ. (క్రి. 1. గెంటుపడు. 

2. సరకు గానబడక పోను. 

9. నిర శ్యుము చేయంబడు. 

(తోపు సేయు-(తోపుచేయి: చే. న. శీ. 1. నిరాకరించు. 

2. నరకుగొనక పోవు. 

త్రో హోము: జీ. న. న ము చేయు. ఆ ము_తొము:ః బే. న (కి. నమ్మాార్జనము 

(కొయు: చే. స. క్రీ. 1. పెల్ల గించు. 

Hf 2 oa 29 Oo ల్ల 

రా ft a ర 



ర్ ర్'7 దంటగలుప్పు 

సా ఉం 1 "జ్ర దుం (క్. |. తజటుము. 

PAR చంపు. 

ఏ. నడిపించు. 

(ొొవగబ్లు : చే. న. [కి దారిని ఎడములేకుండ బంధించు. 
ర 
అ వడు : చే. అ. కి. సేవించు . మల. 1. ఆ. ల W 1౧ 

ఛెవసనెరుచు ; చే, అ. (కి. దారి తెలియు. 
ర (త హో చ్చు: డే న. కీ నిరాకరించు. 

(ఈ వపెట్టు-తోవపెట్లుః: చే. అ. క్రీ. చారియిచ్చు, డారిచూపు. 
వ ర ల / [6 వబటు : డే. న. (కీ. దారింబటు. ॥ 
SNEED టె 

(తోసిరాజను: చే. స. కి. నిరాకరించు. (తోచిశాజన్వు 

త్వరితవడు అ డే _ అ, క్రి త్వరపడు. 

త్వరపడు : చే. అ. (క్రి. తొందరపడు. 

దంగు : జ్, అ, (క్రైం బియ్యము "మొ! నవి మెతేవుడు, పొట్లు 

పోవునట్లు మెదుగు. 

దంచివేయు వి చే. న. (కిం పిశ్చుంఖలముగా సాగించు. 

(ఆపన్యాసము. ) 

పంచు ; దే. న (కి 1. ఛాన్యాదులను పొట్టుపోవునట్టుగా 
నలలగొట్టు. . 

2౨. ధ్వ్యంనముచేయు, 

3. నలంగం దొక్కు_+ 

డే. ననింపంచేయు, వోలొట్టు 

రి వ్యర్థ వాక్యములాడు. 

వచంటగలుపు ౩ చి. న, (కి. జతగలుపు. 

అ. కి. పొత్తుకుదురు. (కెలం. 



దంటనిె%ెను 

దంటవడు : చే. అ 

దంటుకొను : డే, అ 

పంటువడు : డే. న 

గంటుపాతు బే. అ 

నండ్రపడు న 

ట్ర 

దం౦ండెపెటు ; చే. స. 
టె 

దండవటు : దే. న. 
ర 

దండ వేయు : చే 

వ౦డసిలు జ్. అ 

వండసిలు 
య 

వండాడించు న, 

దండింపించు : 

డే 

దండించు : చే, న. 

చే. 

fms fo 

(ne 

ఆ, కి. మిళితవుగు. 

దంటగొౌను. 

. పూరి కణుచు. 

"నెంబడించు, అనుసరించు, నెనుదగులు 

( తెలం) 

జొన్న మొడలగువానికి కాండము 

(దంటు) బలీయమగు. 

. తోడ్పడు. భాగ. 1 న్మం. 28 
. సమోావించు. 

. ఎదు ముడిమోంద ములుకోలతొ అ. 
(; cs Mn 

బెడుచుటవల చభ్రౌనుసు (మచ్చగా) 
గా క 

చేర్పను. 

పహారించు, పొటు, నముస_రించు. (అలా లు గ్య 

సెం డియాడు, ( తెలం.) 
“మెలి, 

. పాలసమ్మదిశే భా లెంతేకు నుం, తించిన 
యమా 

దండ వేయు. 

1. ఇబుకుకొను. 

2. అణగు, అదుముడుపడు. 

. పెండియనదవనాడు నధూవరుల సె త్తికొని 

యాటాడించు. 

- రిక్సం౦చు. 

స. కి. నికీ.ం౦ంపంజేయు. 

దండివాణు ; చే అ. డీ. ఉన్న తింగను. 

రాధేయ! జననాధు కడ దండిబారు 

'యోధులందలపడి యుర్వి సైగలయ క.వ,రా.బాల.4048 



ర్ట్ప్9 దందడించు 

దరిడియగు : చే. అ, కి. బలిష్టమగు, మెండగు. 

చండు ; చే. న. (క్రీ. ధనాదికమును సంపాదించు. 

చం, దా. ఏ ఆ. 93. 

చండుకదలు ; చె. న. కీ దాడినెడలు, దండెత్తు. 

దండుగగట్టు : చే. అ. డీ. చేసినతప్పునకై అధికారులకు కొంత 

ెకేము చెల్లీ చు, నష్ట్రపరిహారముకట్టు. 
౭. 

దండుగసేయి: చే. అ, (క న్యర్గమువోయు. 

దండుగ బెట్టు : చే. నస. కి. నృహౌన్యయముచేయు 

దండుగ వెయు : చే. అ. డీ. జాల్మానా పె చేయు. 

చండుగూడు : చే. అ. (కి. 1. గుమిగూడు. 

2. గుంపులో కలియు. 

వండు చేయు వ “చ్. స. కె. దం డెత్తు, దాడిచేయు. 

దండుడగ్గు | దే. అ, కి. చీనలతోగూడ బనచేయు. 
చండుదెగు 

పండుతరలు: 
._ అ, (క. డాడివెడలు, దం డెత్తు- వ, ర. (బౌ, దే 

చండువచ్చు 2 చే. అ. కి. యుద్ధమునకు వచ్చు. 

J యు: చే. అ. శ్రీ. 1. సేనలతోయహాడి బసచేయు. 
శి. చాడివెడలు. 

దండు వెటు ; దే. అ. (కి. దండించు. 

చండువెడలు; చే. న శీ. దాడిచేయు, దం జెత్తు. 

దండువోవు : చే. అ. క్ర. దండెత్తు. 

చండెగొటు చే. స, (క్రి. తూకములో మోసము జేయు. 

దండెత్తు : చే. అ. క్రీ, చాడివెడలు, యుద్ధమునకుబోవు. 

దండోరా వేయు : చే. అ. కి. టముకు వేయు, దండూర వేయు (రూం) 

చందడించు + . బే. అ. కి అధికమగు. భార. ఆర. 7 ఆ. 25, 

నా౦|దమగు, కరగు. 
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దందడితాకు: చే. అ. కి. ద్యంద్వయుద్రము వేయు. 

“దందడితోకుచు తర రములునొప్పు 

పల్నా. 

దందడి పెటు: చే. న. శ. సమ్మర్షము కలిగించు, రాయిడినెట్టు, 
Sn) | 

వందడివెటు ; (రూ) దందడిచేయు. 
రి 

చందనసియు ; చే. న. (క్రీ. వంచించు. చంద. వి. 1 ఆ. 60 

దందసిల్లు_ దండ సిలు: ; చే. అ. (కి. నంకటపడు, ఇజుకునండు. 

వంపిలియాడు : చే. న. ,కి. చెలగాటమాడు. మలా. 1 ఆ, 58 
య a యో 

దంపిల్లు : డే. అ, శ్రీ. చెలగాటమాడు. 

చంపు : జే న. (క. నలగలొాటు,. 
"| ర 

దంషించు ; “నం, న, (కిం కొొటబుకు, 
(a) 

భానుకవి పంచతంతేము. 1 ఆ 25 

దకలువజచు : ). 3 
దఖలువఅచు : (హం: స. కి సా్వాఫనముచేయు. 

సక్కగొను వ: చే. న. కి. దక్కించుకొను, నశపజచుకొను. 
దకౌదిను : / పాం. అ. కి. మోనపోవు, దెబ్బతిను, 

ధక్కాదిను | అనుభనముపొందు. 
వక్కించు చే. న. డి. సిలుపు, నిలంబెట్టు. 

దక్కించుకొను: చే. స, క్రి. 1. నిలుపుకొను. నిలజెట్టుకొను. 

2. అనుభవించు, 

దక్కు_ : చే. అ. కి. 1. అనుభనరోాగ్య ముగు, 

2, నిలుచు. 

3. లభించు. 

4. లోబడు. 

అ, కి. స్వతంత్రుండగు, జనించు. 

స (క్రి. వశపజచుకొను. కవిరా. 4 ఆ. 267 
అధీన మొనరించు. 



సర! దటిం 
ఠి 

వక్కోలుచేయు ; దే. న. కి. అఫవమొనరించు, 

దకోలువడు : చే. అ. కి. నశమగు. 
దభఖలుపడు : హిం. అ. (క్రి. స్వాథీనమగు. 
దగగొను చే. న, 

చగడుగొట్టు ; చే. అ. 

చగదగమను : ( 

వల 

(కి. దగగోల్లు, దప్పిగొను. (నె.జి.) 

కీ. సెగగొట్లు, వెడితగులు. 
ఠి 

చే. అ. కీ దగదగ యని _వకాశించు. 
చగదగలాదు: 

దగదటు ; "దే. అ. శీ “పేగముగ సరుగాతుటనలన ఆయాన 
a) బాజీ 

కలుగు 

er కుటు ర్ | ) | 

. ట్ల చే. అ. డి. దప్పిప్రుటు. 
చగలుకొటు; ట 

యు క్ర అన్య. దే, న. కిం వరానమువేయు. 

చగఅదీయు = చే. న. శ్ర. ఆశయ మిచ్చి ఉంచికొను, 
MN _ 

దగతీందచు ; చ, స. శ్రీ. నమోపించు. 
"ఓ , 

దగతీళ్లా-ద్గగటీ బు: జే. అ. (క్రీ. దగ్గణయగు, 
ra య ల ౧ 

దగు -దగ్గు : చే, అ. కి. దగ్గణయగు, 
౧ 

దగ్గిమగు నం. అ. కి కాలు, 

వపగావడు . అన్య. చే, అ. (కి. మాసవోవు 

దటాయించదు : వాం. స కః 1. కోపగిరిచు. 

ఏ. అదమాయిం౦చు. 

చటాకటు ; బీ. అ. క్రి. వీరులకు గుడ (దట్టి కటిరిశెద నని 
వ్ త్ర Go 0 రి 

(మొక్కు 

న (కి 1. బెదరించు 

ఇ, జయించు 

స్. తొలు 
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A) 

దట్టిపడు చే. అ. [కి. వలలోపడు 

దట్టు ; దే. న. కి, (ఉండలు) దట్టి చేయు. 

దడకట్టు : జే, న. (కః పడికట్టు. 

దడదడలాడు జే, అ. శ్రీ. తొందరపడు, ఆఅదకు, కంపించు. 

దడియంబడు ౩ ౧ 22 29 
దడియగంిడు . (| దె. అ, (కి కక్కి వీసియు౦డు. 

దడియు : చే. అ. క్రి, వణకు. భయపడు. 

దత్తుగొను : డే. న. [కి. పెంచుళొను. 
దద్దరిచ్చు : చే. అ. క. వాపులుమాపవు. 

దద్దతీంచు బె, అ. కి. దద్దజీలు. 

దర్ధజిలు ఫ చే. అ. BL సం భమ మురదు, కంగారుపడు. 

౨. భయపడు. 

దదజీలు ; ) జీ. అ. (కి 1. తబ్విబ్బుపడు. 

దనయ : ( . 2 భయప 

ఏ, విలలు బోబ్బలు పెట వడ్న్యు. 
గ ఆ క 

చదిరు : దదిలు ల జీ. ట్ర డీ. దదజిలు. 
లు టా! (Seay (Sag) 

దనియు : దే. న. క్రి. 1. కూడు. (రా. వ 

2. సంగమించు. 

చనుకు ; జే. స, శ్రీ. 1. నహించు. హారి.వూ.6 ఆ. 

2. పొందు. 

ఏ. తాతను. 

గను. ః చే. న. (క్రి 1. పాపించు. 

2. అనుభవించు. 

దన్ను పెట్టు డ్ స. కి. ప్రాపు గూర్చు. 

దప్పికిచుు = దె. న. (క్రీ. డాహము వోవుటకే జలాదుల నిచ్చు. 

చొప్పిగొను : చే. అ. [కి దాహవుగు, చాహమొందు. 
దబకాయించు : హిం. న. (క్రీ. 1. అదుము. 

లి. గదవవూయి౦చూ.. 



దచబదబస శచు”, 
i ఖీ 

దిబాయించు ; 

దబాలునవడు : 

దబ్బడీంచు : 

దమ్ము : 

దబ్బు వెట్లు ; 
రు 

దమించు : 

దమ్మకొను 

దమ్ముకొను : 

దమ్ము చేయు : 

దమ్ముతీ యు; 

దయచేయి . 

దయవడు : 

దయ్యముదింపు; 

దయిలువాౌరు : 

దయివారు ; 

దయ్యు ; 

563 దయ్యు 

చే. అ. (కః వేగముగా నడచు. 

కాం, న. (కిం అదుము, నెట్టు, గద్దించి పలుకు. 

చే. అ. [కి వేగముగా పడు. 

చే. స. క్రీ. 1. మూకుటితో మూయు. 
౨. వేతులతోజజఅచు. 

చే. న. కి. అనృతపణచు. 

దే, స, కి. చెప్పు. 

అ, ( బొంకు. 

న. (క్ర. మాయు, మూంత వేయు, 

- న. కి. 1. అణయ, అణయగదొక్కు... 

2. దండించు. 

అ. కి. అడునగు, తేముకలదగు. 

అ. కి. తేమకలదగు. 

న. కి. తడిగానున్న పొలమునుబాగుగాదున్ను . 

అ. కి. బునకొట్టు, శ్వాస నెగంపల్చు. 

అ Er 1. వచ్చు. 

౨. పోవు. 

కి. 1, కరుణించు. 

2. ఇచ్చు. (నియో 

మి జాలీనొందు. 

దే. స. (క్రీ. చానమోదు, భూతమును విడిపించు. 

( తెలం) 

౭% 

గంబు దయచేసి 

, ఈ (కై 

చే. అ. కి. అతిశయించు. 

చే. అ. కి. 1. అతిశయించు. 

౨. చెజు పేరు. 

ఏ. పొాంగిపొరలు. 

చే. అ. కి. కృశించు, అలనటనెందు. 
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దరవీడు : దే. న. శ్రీ. చలింపజేయు, లోయను. 

దర్హరటపడు : చే. అ. (క. బాధపడు, ఆపదపాలగు. (తెలం) 

దరికొను : దే. అ. (కి. 1. మండు, బ్యలించు. 

౨. కాలు, దగవుగు 

ఏ. అంటుకొ ను. 

స క: దహూంచు, కాలు 

దరికొలుపు డే, న డీ: కాల్చు, దహొంచు 

దరిచేరు చే. స. (క్రి. డగ్గజచేరు 

దరిముట్లు : దే. అ. కి. పూ_ర్రియగు. 

దరిసించు : దే. న. క్రి. చూచు, కానుకయిచ్చుం 

దరిసిలు : దే. అ. (క్రి. కడతేరు. "శ. చం. 

దరువుచేయు : ) చే. అ క. శాళమువేయు, నాట్యముచేయు. 
దరువు వేయు : | స. కి. 'దెబ్బకొట్టు- 

దరువులుపడు : చే. అ కి. ఇష్టమునచ్చినట్లు నడచుకొను, 

దెబ్బణు తగులు. 

దరువులు వెట్టు డే. అ. కి. గీతములుపొడు. 

దర్శించు ; నం. అ. కి. గర్వించు. 

దర్శించు ; నం. అ. కి. మాచు. 

దర్శింపించు;: సం, న. (క్రి. దర్శనము చేయించు. 

దం సినమిచ్చు ః ఇ బ్ర క, శానుక ఫ్ 49 దర్సెసమిచ్చు | . అ. |క. కా; గానిచ్చు. "కాళ. ఉం! 

దలముకొను : వె. అ. (కి. దళముకొను, అధిక మగు. 

దెయచు ; దే. అ. (కి. దళముకొను. 
దవకలుపడు: చే. అ, (కి. పనిలేక తిరుగాడు. 

దవుడుతియు: జే. అ. శ. అశ్యాదులు వ్లుతగతిలో పరుగెత్తు. 
దవునెక్కు చే. అ. (క్రి. పడనెక్కు.. (తెలం) 
దవ్వగు : చే. అ. శ్ర. దూరనుగు. 



దళముకొలుపు ; 

దళము వేసిప్ప 

దళ మెక్కు : 

చళించు : 

టు: 
య 

దలింసంబడు ; 

ల 
ఇ 9350 

565 దళియించు 

ద, అ [కిం దూరనమనుగు. 
గా ర £ 

చొ. న. (క. దూరసునిచెయు. 
యా 

6. అ. "కి. సంతకముపెట్టు. 

(లత శ్రనారాయణ విలానము.) 

నం. నస, (కి. 1. కాల్చు. 

వె. 

చే, 

చే. 

దే, 

చే. 

డే, 

ద్. 

అ 

ఆ, 

ఇ 

అ 
Me 

౨ నింప చేయు. 

(కం దహిా౦చు, 

. శ. అధికనుగు, 

కి. దటనుగు. (౯ అలో 
న, (కి. వుందము కాపించు, దళనకించేయు. 

చే. అ కి అధికమగు, గుమికూడు. 

చే. న. [కి. 1. అధికముసేయు. 

౨ సాం (దమొన రు. 

ఏ. నిందించు. 

కి. వమనుతో ఫుటు. అ కి అద్భృష్టముళి పుట్టు 

“వాడు దళము వేసి పుట్టినాడు”(వ్యన.) 

అ. కి. దళనరి కలుగు, లావగు. 

న. కీ. 1. విఅును. 

౨, చచీల్ను . 

స్కృ నణరు. 

అ. కి. ఖండింపయిడు. 

దళలియించు-దళించు; చే. న. కి. వయు, కొట్టు. 



ల్ 
దాకొను దే. అ. క్రీ. మజుగుపడు, కనబడకుండు. 

నమోపించు (నె.ణి.) (దాగు-+ కొను.) 

స. (క్రి. ఎక్కు. 

దా(కొలుప్ప చే న శ్రీ. చేక్కు 
దాకుకొమ్మిచు "దే. న, కి. 'దు' అని (వాయు. 

దాక్క్కాను : చే. అ, (కీ. కనబడకయుండు. 

దాఖలుచేయు : హిం. న. (కి. సమర్పించు. నివేదించు. (భమిడి 
పాటి అప్పకవి భామకలాపను.) 

దాగిలు : చే. అ. [కి దాగు, 
దాగిళ్ళుమూగిళ ఎటు చే. అ. (కి. దాగుడుమూతలాకు. 

దాగు ; చే. అ. (క్రి. మబుగుపడు, 
దాగురించుః చే. న. (క్రి. చాచు, వంచించు. 
దాచికట్టు చే. అ. (కి. పదిలముగా నుండు. 

న, (కై. గోపనముచేయు. 

దాచి పెట్టు దే. న. [క 1. దండముపెట్టు. (తెలం) 

2, కన్పింపకుండ జేయు. 

దాచు : దే, న. (శ్రీ. 1. మబుగుపజచు. 

లి, భ్మృదముగా నుంచు. 

దాంట వేయు జే. న. (కి. తప్పించుకొను, తప్పించు, తరింప జే ము, 

వాయిదాలు పెటుచుం౦ంచడు. 

దాంటించు చే న. [క్రి 1. ఎగురజేయు 
౨. తరింపంచేయు. 

3, జంతువులను నంగమింప౭జేయ.. 
అ, డి పశువులకు దృష్టి దీసి అటునిబు నడిపించు, 

దొంగివించు. (నె.జి. 
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దొంటు ; చే. అ. (క్రి. 1. మోది కుజుకు 

ఏ. కాలము గడచు. 

3. వ్లతగతిభేదముతో పరగౌత్తు, 
స. శ్రీ. 1. కడచు. 

౨, మోటు, 

స. తరించు, 

అ. (కి, అందకుంకు, ఎగురు. 

. దూరమగు, గుమిగూడు, 

అ. డ. 'కౌలునలు చాటుటకు మాను వేయు. 

(నె.ణి.) 

ర్తి ట్ర్ లని టో 
sh dh gb oh 

E (me 

నః క్. దోంగిలీంచు, అపవారించు. 

పహారి.ఉ.ఏ్ ఆ.296, 

దా6పించు ; న. కి. చాచునటువేయు, 
na 

దాపు ఫ్ సు (క్ తావపించు, 

శ్ . జక చానివెంబడి ఒకటిన దు, 

దాడిచేము 4 న. కి. దండెళ్తు. 
— నీ 

చాడిపఅదు ; అ. కి. పమ"గెతు, 
అయనే 

ట్ర fy గ ర్రో 

gh ణి గి Db gh ob ob ణీ 

వ్ (we 

డాడిఫోవు స. క్రీ. దంజెతు. 

దాడియాడు ; న, (కి. 1. ముటడించు. 
డ్రి 

ఐ. ఫొల గొను. 
౧౫ | 

అ (కిం దాడి యను ఆట అడు. 

దాడివచు. : బే. అ, (కి. దండే శ్రివచ్చు. 
లీ జాజుల ne 

డాడి వెటు ; జీ. అ, (కి. దాడినెడలు. 
రం 

చావణగు 4 చే అ, (కి. బాటగు (రా.సీ.) దగ్ధజయగు, 

దావరముచేయు 
షణ అద న్య | చే. స. (కై నమటుగుపణచు, దాచి పటు, 

చాప్రలక ము బయ: 
సా 
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దాసరించు : డే. అ. క. పౌ _పీంచు. 

దాపరమగు; ఇష్టము లేనిది నంసా పమగు. 

న. 1కి. వేకూక్పు. 
CC - 

దాపరించు చే. న. [కి 1. ఎడమవైఫ్రుగా నుంచు. 

9. పా ప్రింపంజేయు. 

దాపించు చే. అ. క్రీ. నమోవపించు. 

దాపు: చే. న. [కి. చేర్చు. 

దాపుకొను : చే. న, క్రీ. ఆశయించు, అండగాను. 

దాపుచేష చే, అ. కి. అండ జేరు. 

దాపుచేసికొను : చే. అ, (క్రి. గుడిసె కప్పుకొను. ( జెలం.) 
దాపుజూప్ప చే. అ. డీ. రతుణజూవు, (బతుకు జెకువ్చు జూపు) 

దాపురమగు : జ్ అ 
దాపురించు _ అ (క్. (వొ పంచు. 

దా'పెటు ; డే. న. కి. డాంచిపెటు. (కలం) 
_ట కు 

దా మనగట్టు చే. అ. కి. పశువులను కెండు మూడింటిని గలికి 

పలువులతో గట్టు. 

దాయకటు : చే. న కిం బందము చేయు. (దాయన్ +-కట్టు,) ని 
e3 

పాలు వీండునపుడు ఆవు వెనుక కాళ్ళను 

కట్టు. 

దాయవజచు చే. స. శ్ర. కషపెటు, భాధించు. 
దాయించు చే. స. కి. దాయ (పే. 

దాయు చే అ శ్రీ. 1. కలుగు, జన్నించు. 

2, లగ్నమగు. 

. న. అ, (కి సమోవపించు. 

దారవొయు; చే. అ (కి. 1. చదానమువేయు. 

2౨. పెటు. 
కు 

స్, ఇచ్చుటకు నంకల్పించు. 

4. పినాహాోర విచ్చు, చుండి చేయు, 
p ౧౧ 



దారవోవు : 

దచా3ెంచు: 

దారికివచు 

దొంకొట్టు 

దాంయిచ్చు : 

దారుణముచేయు: చే. 

దావాచేయు : ౧) 
చే. అ. 

దావా వేయు : 

దానవాలించు ; చే. అ ర్ం ఒప్పు, పశకాశించు. 

దే. అ. శ్రీ. భోగము. స్క్రీకి వివా దాసెనగటు : 
టె 

దించు : 

చ్ 
జీ. 

దారరోనికివచ్చు: (డే ర్ు 
క 
దే 

ఫ్ట్డ్రం దించుకొను 

7 చిల్ళు, శేదంచు. 

[కి అపమార్షమును వదలు, 

ఢీ డారిభో నాకి దోవుకొను. 

TE ననీరమున వేడిచేయు. 

ల. నా, ని. 

కి. శకుం. 1ఆ, 86. 

హామునంటి తండు 

జరుపు. ( తెలం) 

డే. అ. డీ. శ్రీలు పండ్లకు బాచన అను ఒక రంగు 

సెట్టు. ( తెలం) 

ద్ 

l. తగ్గించు. 

ల, దిగంజేయు. 

ఏ. అనరోహి౦పంచేయు. 

4. చెడగొట్టు. 

5, చనిపోవు సముయనుంను మంచము 

నుండి దించు. 

దించుకొనిపోవు: చే. అ. (క్రి. పోతమన్ను భూమిలోనికి (క్రుంగు. 

దించుకొను డే. అ. (కిం l. స్ఫోటకాదులు తగ్గు మొగనుగు. 

9, గర్భ స్రానము చేసీకొను. 

ఉదా:- చేసికొనినకడుపు దించు 

కొనగలదా? 



దించువొను 

దించుకను ।; 

దిండుధడు : 

దిండురుకు 4 

కర_మాలు : 

దిగ6గారు : 

దెగగుం౦డొ ; 

దిగ జారు 

దిగ(6జొాచు ; 

చే. 

దే. 
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3. [పమాదమునుండి బయటపడు. 
4. చెడనగొట్టుకొను, పతి వాసికోను 

(Note Down) అనుదానికి 

తెలంగాణా అనువాదము. 

అ, (కః సొమ్మసిల్లు, 

అ. కి. |. గద్దె నుండి యుణుకు. 

2. కం “నన్నె సొనమును౦డి ఒక్క 

సారిగా లేచు. 

మట నారిచాటును. 

. (డీ: దించు. " 

(కి కొబ్బరి, మామిడి మున్నగు షలము 

లను కోసి దింపి, రాగిచేయు 

స, కి, తిరస్క_రించు, 

. అ. డి. (వేలాడు, తుంగయబౌబు, దిక్కు వనంగా 

అ. క. రతేళాయ గ, (పాపగు. 

అ, (కిం ఆశయము కల్సించు, 

అ, [కిం (పోవుదక్కు.. 

కి, కృశించు, 

(కి దిగలాగు, సరుత్సాహాపజు చు. 

శ్రీ. ఓ తగ్గి త్మ హీనుడై వోవు. 

2. పతితుడగు (చులక నగ అగుట. 

ల. తగ్యు, 
౧ 

4. (కిందకుంబడు. 

5. జారివోవు. 

6. కారు. 

7. (కుంగు. 

చే. అ. కి. పైనుండి | క్రిందికి(బోవు. 



(బెక : ద్గ6బె 0) 

దిగదాటు: 

దిగదిగపోవు ; 

దిగదీయు : 

దిగదుడ్సు : 

దిగచున్ను న 

దిగదావు 3 

దిగదొెబ్బు : 

దిగందోచు : 
దిగనాడు ; 

దిగనాణు : 

దిగనాసిపోవు , 

దిగనుఖుము ; 

దిగంబటు ; 
కు 

దిగ(బడు : 

ph 2 

dh gh pb oh లో 

oh gh ol 

pk gh pb ob gb E 

౮ 

ర ల 

aa aN 

ల 

ర్ EEE 

ర ౮ (౧ 
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Er దిగలాగు. 

దిగంబడు 

. (కి . శందికివచ్చు. 

Er సీఘుముగాంబోవు. 
ల 

క్, దిగందుడుచు, నికుత్నాహాపజుచు. 

కిం దృష్టి దోషాదిపకిసో రార్థము 

ఉప్పు మొ! నానిషి చుట్టు తెప్ప. 

(కె. దిగవిదుచు. 

౨. డిగ్గు. 
౧ 

2, గర్భ్యనాన ముగుటకు వుందు తాగు, 

4. త్ఫ_పీగం (దానవు. 

5. అవవూవాదులను నహి౦చు. 

(కి. క్రిందికిదోయు, గెంబు. 

డీ. విజచుచు. 

రి 

బి, తిరస్క_రించు. 

కి. (క మముగా కృతించు, వీణించు. 

కి. శ్నీణించిపోవు. 

క. నునుండి క్రిందికుటుకు. 

డీ. (కిందికి లాగు. 

1. బురద మొదలగువానిలో 

కూరుకొ ను. 

wD Hw 

లాలా జా 

. శుంగు, 

. మునుగు, 

. తొలయలు 



దిగంబడు 

దిగ (బడు ; 
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7. తప్పిపోవు. 

5. ఉండిపోవు. 

దీగ బొర్మమింగు: చే. న, [కః దిగ మింగు, 

దీగ(బారు ; 

దీగంబెటు ; 
శు 

దిగ బెట్టు : 

దిగంటోయు ; 

దిగ మోప్పు ; 

దిగ మంగు : 

ద్గవిడుచు ¢ 

దీగవేము : 

దగవెచు | 
సా 

దిగాలవడు ; 

దిగాల్బుడు : ( 

దిగిపించు; 

దిగు : 

జే, ఆ, (కి 1. వ్రీణించు. 

2. తగు. 
మీ గ ౧ 

చ. స. క్. 1, విడుచు. 

2. మిగుల్నుు. 

దె. న. (కి. బండిలో పోవుచు మధ్య దింపివే యా. 

న. 

దె 

జే క్రీ. నమలకురడ (మింగు. 

దే. న. కి, దిగదుడుచు. 

చె. అ. (క్రి. 1. ఇతరుని ఆ స్తీని కా చేయు, 

2. పూ రగా (మింగు. 

ల. దుఃఖముల నహించు. 
జే, సం Es విడెచిపెటు. 

(4 6) 
దే. న, (క్. 1. అధికముగ నగలు నరతరించు. 

ఎ లెసాజే సోమ్ములన్న్ని దిగవేస్తాడే. 

చం. వి 

2, చదువుటలో కోన్ని భోగముల దప్పించు. 

nh, 2 fae 

చే. స.క్రి. దిగంేయు, దింపు. 
లా 

“డాని దః అ, (క. 1. మాదినుండి డందికివచ్చు. 

2. వేతుకొవుల నుండి వచ్చు. 

ఏ. జూకు దిగబదు. 

&. (లాడు. 
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. (పయాణమైవోవుచు దారిలో 

విడియు. 

' చొచ్చు. 
6 

7. చెటకు వింబెలుపుటు. 
వ Mn ర 

దిగుంచు ః చె. న. డీ, (గుచ్చు. 

దిగుమతి చేయు : చే. న. శ్రీ. వరజేశమునుండి నరకులు జెచ్చు. 
దిగుటుకొను : 

దిగులుసొచ్చు: చే. అ, (కిం భయపడు, కష్టపడు, వ్యాకులపడు. 

దిగుయగుడ చు; 

దిగులువడు : దే. అ. [కి. భయపడు, ఆ ర్రిపడు 

దిగులువజచు = చే. న. కి. భయ పెట్టు. 

దిగువాయి ; చీ అ (కీ. 1. కారు 

౨. మోాదినుండి శందికింబడు. 

ఏ. నిండిసొరలు. 

దిగనాడు చే. స. క్రీ. విడుచు. (రూ) దిగనాడు. 

దిగ్గనాణు 'దే. అ. (కి. దిగనాజు, కృశించు. 

దిగారు వ దే. అ. (కి. కృళించు. 

గం వ దె అ. [క్ి మోదినుండి (కిందికివచ్చుు. 

| న. (కి. అనరొక్కూాం౦చు. 

దిగురను : చే. అ. క్రి. (దిగ్గు+ అను) ఛయముచే వృాదయము 

దిగ్గుమును (నంథియందు న ర్రాధిక్యము) 

దిచ్చరించు = "జి. అ. (కం వెల్వడు. కడా, 95 

దిట వేరు : దే. అ. క్రి. నమర్థనుగు, గడిచేరు. సీ. మం. 4 ఆ. 

దిటవడు ; చే. అ. (కీ. అలముకొను, బలపడుు గట్టిపడు. 
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1. అధికముగా సమకూర్చు. 

2. దృఢపణుచు. 

. , అతిశయించు, ఎక్కు_వగు, 

. మేనాలకు పరదా వేయు, నరిచవేయు. 

విడ్యాదులను చేమ, వక్ష ౦చు. 

చక్క బఅచు. 

, అలురు. ర గర కా 

వ 060 =-చశ ధా tM HE 

| 

వ '* 2౫ 

గ్ల 

, పంణాంగమునుబటి నదనదిననిభ్యము 
లు ద కవ 

చేయు. (తంజాన్రారి అన్నదాన మహ 

నాటకము) 

* నివుపమానముగు. 

* సొాటియగు. 

“కంటి కింపగుశేఖ గలియుండుటం జేసీ 
౧ 

మినుకుకాటుక కొంత దినుసువచ్చు' 

నిజయనిలానము, 

దిబ్బగా నేర్పడు. 
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దిబ్బ పడు ; దె. అ. క. 1. "నుట వేయు. 

దిబ్బ సెట్లు ౨. నాశనమగు. 
6 

దిబ్బడవెయు : చే. అ. కి. శే శ్యాధిక్యముచే ముక్కు. మొ! వాని 
యందు చాధపుట్టు. 

దిబ్బెమెతు : దే. అ, శి. దీపమె తి పమాణముచేయు. 
7 అయాం పా ల 

దిమ్మకటుకపోవు: చే. అ. [కి. నేల గటిపడు. 
రము 2 లు 
ది! గొను: ది. అ, (కి. పొారంబడుం 

దెమ్మడచు 3 చె అ, (క్ దిబ్బడ సేయు. 

దిమ్మదిరుగు ః చే, అ. కి. స్పృవా తప్పు, న్యర్థముగ సంచరించు. 

బుదినచ్చు. 
@ వ ప్ర 

లి తెగ పిముగు (రా.ని.) 

చిమ్మపడు : జే, అ. (క. స్తరిభించు, వినశుడగు. 

దిమ్మరించు : చే. న, క్రీ. ఎక్కు_వగాబోయు. 

(దిమ్మరించు ; చే. న. శ. దిమ్మరించు. 

దిమ్ముగొను : చే, అ. శ్రీ. బాధనొందు. 
దిమ్మువ[ క చే. అ. శ. దిమ్ముతిరుగు. 

డ్రె డె ల్ 
దిమ్మువడు ఛి ద. అ. (కి. డిందుపడు, దిన్నుతిరుగు. 

ది మ్మెట్టువడు + చే. అ. క్రి. చెవుడుపడు. 

దిమ్మెతు : చే. అ. (క్రి. బాధనాందు. 

చిమ్మెనగొట్లు : దె. న (క్రి. గటిపడచేయు, 
€ ఉట 

దిర్దిరతిరుగు : చే. అ. (క్రీ. పర్మిభమించు. 

దిలోన చేసికొను. అన్య. 'జే. స. క్రి. దిటవుచేసికొను. 
చిలవడు ; జ. అ. |కి. బలహీనమగు. 

దివాలాతియు + చే అ. క్రి. 1. న్యవహారమునందలి నస్టముచే సర్వ 
ధనమును పోగొట్టుకొను. 

9, చేసినయపప్పులు తీర్పలేకపోను. 

దివు : చే. అ, (కి. దిగు, తప్పు. 



దివ్వె లెత్తు 576 

దివ్వెలెత్తు : జే. అ. ;కి. దీపములు పెట్టు, దివిటీపట్టు పంజు లెత్తు. ద్ప 

దిసంత చు. దినంతులడచు: చే. న. ఆ. సిందించు, సీసంతులుకొబ్లు. 

దిసంతులుకొటు ః చే. న. (క్రి. దూజు, నిందించు. 

దినచేయు వ చే. స. (కి. బోసిచవేయు. నలున బరూశ్సు. 

దిసించు చే. అ. (కి. 1. కనబడు. 

2. అతిశయించు. 

దిసాయించు : అ. (క్రి. తెలివిడి చేయు. 
దిసించు ఉ. చేను నీకు దిసాయింపలేదా! 

దిషకొటు : శే. అ. కి. దృషిదోహము తగులు. 
బట” లట లు 

దిషితీయు డే, అ. (కి. దృష్టిదో పము పోవుటకు మిరపకాయలు 
03 oo 

త్రీపిపో యు 

ద్ 
(కం ఉత్పహించు,సిద్గపడు, 

_ కి. అంగీకరించు. 

._ స (కి. పాస్టేళ్ళు పోరి యవురొ_ను. 

కి. క. పురికొల్పు. 

ష్ రగ 0౫ 

at (౮ 

9 ఎదుర్కొన జేయు. 

దికీంచు : చే. అ, కి. దీక్షపూను. 

దే. న. (క్రి. 1. చక్క_బఅచు. 

2. ఆకరి ౦చు. 

స చలింప జేయు. 

1. సిండు. 

2, వ్యాపించు. 

ఏ. జనించు, 

4, అతిశయించు. 

ర ఒప్పు. 

నరి శేసికొొ ను. పై (no 
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దీచుగొటు : 
4 ఈం త్ దీటుగటుకాను : 

దీటువడు : 

దీబువజచు : 
చీటువచు. : 

లి 
దీటగు : 

దీనుమిగులు : 

దీపించు 2 

దీపిలు : 

దియుకొను 4 

దీముకొల్చు : 

దీర ని; వంజను : 
యం CC 

దీతం = 

దీలువడు ; 

దీవించు ; ph ob శ అలి ph ph oh 

577 దీవించు 

న. శ. 1. కల్లించు, పుట్టించు. 

౨. నిండంజేయు. 

స్, పయోాగించు. 

న. క్రీ. దీటుకొలువు. 
ల. [కై నిండు. 

ఆ. (కి. గుంపునూ డు, 

“దళముగ దీటుగటుకొని దాళుడు 

"తేటులు”) “న్న. పు. 2-66. 
ఆ (కి. సమానమగు. 

న. 1కి వోల్చు. 

వోలు, 

అ. కి. ఒప్పు. పాంకు. సీ ఆ. 199 

యం (డి. 1. అతిశయించు, పామ. 

2. ఒప్పు. 

ఫ్, పకాళకించు, 

4. (ప్రసిద్ధమగు. 

న. కి. (పకాళింప6 జేయు, లగ్న మగు. 

అ. కి. (ప్రకాశించు. 

అ. కి. నెలవుకొను. 

న. (కి. నెలళొల్పు, 
అ. కి. మరణించు. 

అ. క్రి. డిల్లపడు, బలహీనమగు, 

(రూ) దీలపడు. 

అ. కి. 1. డిల్ల పడు. 

౨. ఉడిపడు, జోడు. 

ఆఅ, E కృశించు. 

న. కి. శుభమును కోరు, ఆశీర్వదించు. 



దు 
దుంఠరదూజణు 3 జే, అ, Er బొక్కలో. జోరంబడు. 

దుఃఖపడు : సం, అ. (క్రి, నొగులు, బాధనొందు. 

దుుఖపజిచు : నం. న. కి. విచారము నొరదంబజేయు. 

దుఃఖ పెట్టు ; నం. అ. |క్రీ. దుఃఖపజుచు, 

దుఃఖించు : నం. అ. (క్ర. దుఃఖపడు. 

దుఃఖిలు ; నం. అ. కి. దుఃఖంచూ, 
aa) ఓ 

ఉ. సిన్నులూసి దుఃఖ ఖలు చున్న చో- 

నాసి. 2_ 14 

దుండగించు ః "చీ. అ. (కి. అల్ల రొచేయు, 

దుంపతెగు ; చే. అ. శ్ర. నమూలముగ నాశనమగు. 

దుక్కి చేయి : చే. న. (కి. దున్ను. 

దుగ్గపడు చ. అ. కి మనోన్యననము నొందు, మోజుపడు. 

డ్రి ఈ జే. ww EZ ధనమిచ్చుు. 

౧ | స్క 

దుడు : చే. న. క్రీ. బోదు, కోట్లు, 
ఆ వు. 

“అడ్లముల్ నచ్చి యా సెళవకుల 

దుడ్డుచు 'వెలంకములు దోగనడ్సు చును. ”” 

క,వః*రా. సుందర. 4695. 

దుడుకడుచు ; చే. అ. కి. 1. మునుగు, భాగ 10.స్కం0.పూ. 516. 
2. పోగకు తగ్గించు. 

దుడుకుచేయు: చే. అ. శ్ర. తొిరదరవడు.. 
దుడుకుపడు : చ. అ. కి. త్వరపడు. 

దుడుపం౦ంచు . దే. న. శై. పదల్సిళొట్టు, పీడుచు 

దులప్రరంచు : “చవివుట్ట “ముధ్యమన్వర వెేవమున 
దుడుపరి౦చక యింస్రదులకింప ౧ జిక్కు 

నడసీక (తిస్తాన భాన్యం2 బులైన =. 

సుభాపి.తావళులు పలికిన?” 

క.వ. రా, కివీ, _౦ధ.405. 
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దును వెట్టు : 
దుసేవెపించు : (డే. న. (క్రి. మోసగించు. 

దుడైశ స్య జే. అ. కి. అతిశయించు. 

దువినాలుచేయు ; చే, అ. (డి. ఆలన్యముచేయు. 

దునియు ; డే, న. [క్ దున్ను. 

“అన్న రపతి దున్న ంగ సిందుడు నను 

జెంచి యుల యిచట దునియెద ననిన” 
భా. శ. ౨. 215, 

దున్ను : చే, న. (క్రి. నమముచేయు, చేసినపని పాడుచేయు. 

(తెలం) 

దుస్నించు : చే. న. [కిం దున్నంజేయు. 

దుష్పిమేంళమేయు: చే. అ. శ్రీ. తనది తాను గుడుచుకొను. 
దుబార చేయి: 

దూబర చేయు; 

దుబ్బుకట్టు 

దుబ్బుచేయు: 

దుమదుమలాడు: చే. అ. శ్రీ. కోపమ్ముగక్కు. 
దుమారుచేయి : జే. సం శ్రి. (గూ) దుమాకులేపు, దూళిచేయు. 

తగాదా పెట్టించు. 

| చే, అ. కి. అఫకన్యయము చేయు, 

(చే అ, (కం నరి మున్న గునపి బెల వేసి “పికుగు. 

ద 

దుమికించు : చే. న. [క అశ్యాదులను ఉరికించుచు నడిపించు, 

దుమికియాడు : చే. అ. క్రీ. గుజ్జము వల్లితగతితో(బోను, 
దుముకౌడు : చే. అ. (కి. దూంు. 

దుముకు ; "బీ. అ. (కి. 1. డఉబుకు. 

బి. పడు, (వాలు. 

ఏ. ఉటిపదు. 
(స) 

దుముకులాడు : చే. అ. శీ. గంతులు వేయు. 
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దుముదుములాడు; చే. అ. EE దుమ్ములుశేగు. 

2. నిప్పులు కేగు. 

దున్మురమాడు : చే. అ. |క్రీ. ధూళి చల్చుకొను. 

దుమ్ము కొట్టు ; దస, (కి. వోటిలో దుమ్ముకొట్టు- 

అ. క్రి. దుమ్ముకొట్టుకొనిపోవు. 

దుమ్ముదుమ్ము చేయు: చే. న. (క. 1. చితుక గొట్టు. 

2. నాశనము వేయు. 

దుమ్ముదులుపు చే. న. (క. బభౌగుగా తెట్టు, కొట్టు 

దు బె చే. అ, శీ దుమ్ము కొలుకొను (వ్యాపించు. ) 
అనం ఇళ — ల వ క శ లు దుమె తిపోయు: చే. న. కి. త్ట్టు, సవీంచు. 

దుయ్యబట్లు ద స. క్రి. మిక్కిలిగా నిందించు (గూ డూయుం 
దుయు : "బీ. న. శీ. బచూయు. 

దుయ్యు ఏ దే. అ, (క్రైం 1, నెడలు. 

ఏ, చశోణతము 'వోచ్చుకొనివోవుం 

కి. క. _కోంచు. 

౨. ఒరనుండీ కత్తి ము॥నవి పెకిందీయు. 

ర 

దురటిలు దే. అ. కీ. దురపిలు. భార. శాం. ౨ ఆ. 10% 

దురదతీణు వ చే. అ (కి. ఉబలాటముతీలు. 

దు ద పెట్టు : చే. అ. (కీ. దురదకలుగు. 

దురపిలు : డే. అ, [కి శోకించు, కలంతనొందు, పరితవించు. 

దురపిల్లు : చే, అ. కై. దురపిలు, కోకించు, కలతనొందు. 

దుర మెక్కు : దే. అ. కి. విజ్బంఫించు, చెలశేగు. శశా. త ఆం 

దురలు ; బే. అ. కి. కలతనొందు, తపించు. 
''అమోమఘాన్ర్రంబు తొడిగి 

శరనిధిమై రామచం౦ దు "జేయుటయు 

ననలుబ్బకళలు, నంబునుల్ దురలి 

యెగరయ్యెందుక తుక చెంతయును దిపి.) 

క. వ. రా. యు కాం. 2౦0రరగి. 



00] 591 దువాళి సేయు 

దురసు చేయు : అన్న. దే. న. శ్ర. బాగుచేయు, మరమ్మతుచేయు, 
| GC బానే | 

ఛా పిహాయు. 
0 

దురాయిపెటు ; చే. న. డీ. పబుపెయి. (రా.సీ) 
6 se) ల 

దురాయుడ్చు జే. అ. కి. (గహోదిని వారణముకొజుకు మంతించిన 
£9 ఇ 

రశ రు ముదా నవి కటు. 
న... రి 

దురాయిపెటు ; "బే. ము (న్. 26) మెక. “రౌ, వ్ 
లు ఆం 0) a) 

దురావెటు : దే. న. (కి. శాసించు ఇనాం. ఆ. 45 
ని 

దుఘుసాడు ; ప దే. న. |. తెటు. 
( డి 

దులదులనగు : చే. అ. క్రి. పొడిపొడి యగు. కాళ. స ఆ 5కి, 

దులసడించు : డే. న. (క్. దులుపు. 

దులవరించుకొనితిముగు ౩ చే. అ. శ్రీ. అనమానానులను లక్ష్య పెట్ట 

వుండ శీవించు. 

దులు-_దులు ; చ. అ. కి. రాలు, పశు 
(య? | 

డులుచు , డే, స. (క్. దులుపు. (బౌ. 

దులుపు ; చే. న. శ్ర. 1. రాల్బు, ఉఊడిపడం జేయు, 

2. విదలించదు, 

స. మేలొ్కొ-నంజేయు. వీ.శకుం.లఆ. 114 

4. నిందా వాక్యములు పలుకు. 

దులుము : దే. న. క్రి. సంఘటించు, కూర్చు. 

దువాళించు-దువాడించు: బే, అ. [కి 1. _పనరించు. వాంన.1ఆ.67. 
ఏ "వేగమునందు 

స. కి, 1 అశ్వాచులనుప్తుతగతితోనడిపించు. 
దురాళమువేయించు. 

బ్ర (పనరింపంబేయు. 

దువాళిదోలు : చే. న. శ్రి. అశ్యాదులను బ్లుకగతితోంోలు. 
దువాశిసేయు : చే. న. కీ. పగ త్తించు, తేటుము. 



దువ్వు ధ్ 2 

దువ్వు ఇ చే. న E భోంగానుటకు దగ్గజకు వ్రీయు, 1. 

PA జుట్టు చిక్కు_దీయు. 

సె, వాత్సల్యమునో సిముకరుం 

4. వలపుచే స్ప ఎనంచు. 

రి. బుజ్జగించు. 

దుష్కార్యము చేయు : సం. అ. డి. ష్ దున్సాశమును సుసాధము 

చేయు. 

౨. చెడుపని చేయు. 

దుసికిలబడు : చే. అ. (క్రీ. జారు. 

దుసికిలబారు ; చే. అ. కి. జారిపోవు, నశించు. 

దుసికిలు-దుసికిళాడు : దే. అ. క్రి. జారు, (వే. దుసికిలించ్చు 

దుసురులువాణు “: చే. అ. శీ. 'క్ళుజుకు, అతిశయించు. 

దూ 

దూకు : జే. అ. |కి. ఉటుకు, గంతు వేయు. 

దూ౯లకొను దే. అ. క్రి. 1. కలుగు. 

౨. అతిశయించు. 

స్, సంకల్పంచు. 

4. లోనికిజొ చ్చు. 

న. (కి. 1. పొందు. 

9. ఆనవరిం-ను. 

వి స్వీకరించు. 

దూ6టిపుచ్చు : చే. స. కి. తిరస్కరించు. 

చూయటు . చే అం (కి. 1. చొచ్చు. 

౨. తప్పించుకొను. 

స. కి. 2. పొడుచు, 

2. దాటు. 



దనిని దరాయు 

గాటుకటు : జే. అ. “సై నిండు, నస రుగు. 
క్ర 

చూదు కొను : శ అ, Ee కము కొను. 

పాంగారి దట్టంపు( బొగలు దూదుకొన౦గం 

బర్విన సంతయు (_బమసిపడక. నృ*వు. 2-14 
వావజెస్చు వ టే. అ. కి. కల్లు కాగుటకు “పై సలుబ్షచ్చు. (తెలం) 

: దే. అ. శ్ర. దవ్చీగొను, (రా. సీ.) (తెలం) 

దూవటించు : చే. అ. కిం దూపటిల్లు. 

దూధసటివు : డే. అ. (కిం J. దప్పికొ 

చూప్రటిల్లు : | 2. |శేమపడు, 

ల. పరితవీించు. 

దూపట్టు . డే. అ. (కి. అలయు. 

దూపమువేఘు : జే. న. శ్రి. దూనీంచు, (వోత్చాహపజుచు, 
పురియెక్కి_౦చు. 

దూపాడు . ఆ. తాటించు. 

దూపా “కి. దాహముతీర్చు. ( తెలం) 

దూపించు : 

దూబడు : 

దూపిలు_దూపిల్లు: బె. అ. క్రి. దప్పికొను, అలయు, పరితసించు. 

దూపుకొను : దే. అ. (క్రి. దూపీంచు. 

దూబరచేయు : చే. అ. కి. అధిక నయము చేయు. 

: చే, న 

రు; డే. అ 

'దే. అ. (క్ ఆఅలయుు. 

దే. న = కః ఆఅలయించు. 

తు యిక చే. అ. కి. ముడి తొందగగానచ్చునట్లు వే 
దును ముడి వేయు: న 

దూయబట్టు : వే న. (కి. నిలిపి దూవీంచు. 



దూూయు స్ తో 

నూయి : స. వెళ్ళు. 

4. బాణము మొ, నాటి వెడలు. 

ఏ. రాచుకొనిపోవు. 

6. బాప మొు.. అలు. 

7. గుప్పిలితో కోయు. 
దూరనాడు దే. స. కి, నిందించు. 

దూరించు డే. న. (క దూరముగాలేయు, దూర్చు. (నె.జి) 

దూరు దే. న. (కి. చొచ్చు. 

దూణు 4 దే. న. శ్రీ. నిందించు. 

దూజుచెస్పు దే. అ. కి. తగవుపెట్టు. 

దూటు చే; డే. అ, (కి. తేగవు పెట్టు సింద మోపు, దూరు వెట్టు. 

దూణువడు : చే. అ. డీ. నిందపొందు. 

దూత : చే. అ. E నిందనొందు, అపకీ ర్తినొందు. 

దూలగొను దే. న. (కం దురద పెట్టు. 

దూషంచు నం. అ. [కి 1. నిందించు. 

ల ఏడు,త్యేజించు, భార.నభా.2ఆ. 199 

(కి. దృథపజచు, నిశ్చయించు. 

దృళించు : [కి కనబడు. _పత్వతుమగు. 

దృ హ్టైంతీకరించు: సం. న ను. (కి. ఉదా హారించు. 

దృషేంచు : సం. న. డి. చూచు. పరివీలవించు. 

స 

దృడీకరించు : నం. న. 
సం. అ. 

శి. దృష్షిదోపపరిహారార్షము దీపము మొద 
రు థి 

లగ్గునవి చుట్టు (తిప్పు. 

దృఫవట్టు : వె. అ. క. కన్పట్టు. 

దెంగు దే. న. [కి నంభో 'సంచు, గట్టిగా త్రోయు. 

దెక్పరించు : 'బే. న, శ. ఆపద నొందించు, చంపు. 

దెప్పరిలు : చే. అ. (క్రి. చాధనొందు. (రూ) 'దెప్పరిల్లు 
దెప్పిచెపస్సు ఏ చే స. కి. తప్పును బయట]; పెట్టి నించాపూర్వక 

ముగా బలుకు. 



ద్ "దెసప డు 

దెప్పివౌడుచు: డే. న. డి. సిర్విరామముగ నిందా వాక్యము లాడు. 

దెప్పు : దే. స, (కి. 1. నిందించు. 

లి ఎతి, పొడుచు 

చెబ్బగొను ఛి "చే; న. (కి. దెబ్బుపడు, 

చెబ్బడించు, చెబ్బటించు ; చే. నం [కి కొట్టు. 
క ట్ 

ఎచెబ్బతియు : జే. స, (క. సాధించు, నంఖగ*గించు. 

-ఈ వారవభూశిరోవుణిని నంతులు 

వేయక దెబ్బతీయుడి! 

దెబ్బ. యు; జ. న. , క. అపకారమువేయు. © 
ట్ర, Er వ్యాధిపడి లేచు. 

దెబ్బలాడు : చే. అ. కీ. యుద్ధముచేయు, పోరు, కలహోంచు, 

చెరించు : జే, న. శ. నీళ్ళు చల్ల పజచు, 
తనీ 

చెలి ౦చు (దూ తెల్లించు : చే. అ. కి. . చోకునచ్చు. 

'దెవచెడు : జ్ డ్రి, డీ. గతిలేకుండు. 

చెసపడు: దే. అ, (క్రి. 1. దుస్థితినొందు. 

2. బాధపడు, 



అటి తో ౨ > గ్ 
ల(టల౨ < దెం యు, (డో. వీఅటుదులతో జరుగు, 

గుడ్డలు శాూగసగా మావపికేసికొను. 

చెవమార ముజూపు: డే, అ, శః ముడ్డిచూసప్తు, 

చెవిజేదయి : దె న. కి. పెండ్లాడు. 

దేవి విడీమన్నా చెప్పు న. జ. ఉద్యోగమునుం థీ త్రీపి సేయు. 

దేవు : జ స. క్రి. 1. వెదకు. 
ల స్ళ్ళు, పాలు, మొ! నాసిను౦డి 

తడవి తీయు. 

కొవెక్రిన దే కి. ఆశతో అడుగంట కాంజేయు. 

చెవురించు : చే. అ. (కిం దైన్యమునొందు, ఏిలపించు. 

న, (కి. కానముగా యూచించు. 

(రూ) 1. చేబిరించు. ౨. చేవిరించు. 

చెవులాడు : చే. అ Er వఐెదకులాడు, (వ్యర్థముగా .) 

లాలసపను. 

. దవహాశుదిచేయు. 

. బదలు నలుగునట్లు "దెబ్బలు 2 ౦ 

ee & Cpe (౯9 గట 

9 ల 

=, నె౦ంపరలాడు, 

మా 

. విఛారపడు. 

. పొంగి పొరలలేయు. 

గాను. రా. యు, 2 
(0 ల i 

౭ cn (౧౧ టో oth రి Coe Tho 

డె వాటు: 2. ఆ డీ. 1. అలెన్ యించు. 
| sR 

Pw 

బు జపా. 

ఏ. పొంగి పొరలు, దొంగిలించు. 



ట్ 

దొంగిలించు : చే అ. కి. ముచ్చిలు, అపహరించు. 

దే. న. (కీ. 1. దొంగతనమువేయు. 

2. వంచించు. పాండు. 5 ఆ. 107. 

దెంగు : చే. అ. (క్. దాగు. 

ను డి. అపహరించు. 

దొండముక్కువడు: చే. అ. (కి. దొండపండునలె పాకోన్నుఖమగు. 

దొండిపడు : చే. శ (కి తొొటపడు. 
క యో 

దొండివోవు: చే. అ. కి. చిలివడు. విల .2 ఆ. 64. 
న వొ 

(కిం దొంతులుగా చేను. 

అ 

దె. అ 

దెంతరయుగొను: దీ. అ. 

అ. [కి పూర్తిగా పవీదనడు, అన్నియును వెచుకు, 

అ దొందడించు చే, అ. శ. అలసివోవు. వారి. పూ. 9ఆ. 153 

దొంపుగట్టు :. చే. న. కి. వేలను నమనగా చేసి గటుచేయు 

దొగుడుకొను లు. [కి వ్యాపించు. అచ్చ.భార.5ఆ.566 

దొడికొను ; చే. అ. (కి. నిండు, నెలనుకొను 

దొడిదారిని (ప్రవేశపెట్లు: చే. న. శ్రి. అకమమార్షమునం (బవేశపెట్టు. 
6 రు | _ ౧ CR) 

దొ” వెట్టు : చే. న. (కేం బం౦ంఫైంచదు (ప శ్వా చులను.) 

దొడువాణు చే. అ. (కీ. అధికమగు. న రః 

దెద గౌను డే. న. (కిం కొల నొటుం 
0 ౧౧ a) 

దొద్దలువుచ్చు వ చే. న. కి. కొల్ల వుచ్చు. 

దొద్దలువోవు: చే. స. శ్రి. కొల్ల పోవు. శ. ర. 

(కూ) వొద్దపోవు 



వొద్దలు సేయు ద్ ట్రప్ 

దొవలుసేయు: చే. న. కి. ఆంతేయు నిచ్చు. 

దొద్దసెయు చే. న. కి. "పెద్ద వేయు. 

దొనదొనమను ౩; చే, అ. (కి. దొరదోరమని కూము ఆమను. 6 ఆ. 

నెంకటు : డే. అ. ,కి. దొపషులుకటు. న్ మె అ అ ్ర దొప్పులు ట్టు 

దొచృుతి న : న! అ (కి. నురనుక లాడు. 

దొప్పలుగటు : డే. అ. శీ మ.కుగూలుకట్టు ,ఆనులలో; ద _ననపదార్థ్యము 
ఢి 

నిల్పునట్టుచేయు. 

దొబ్బు : చే. న. (క్రి వే. నం౦భో గముచే యు. 

2. దోంగిలించు. 

స. ముందరికి తోయు. 

దొబ్బులు పెట్టు : దే. న. (కి. నిందించి బుద్ధి చెప్పు. 

దొమ్మరోగముప్పట్టు : చే. అ. (క్రి. పశువుల దొబ్బలకు (ఊకిరి 
తిత్తులకు రోగమువచ్చు. 

దొమ్మలువడు: జే. అ. (కి. 1. వేగముగ పఠకుగత్తుటనలన గాసి 

బరువులుమోసి కిందికి దిగుటవలన? 

ఎద్దులకు ౨దల పై పె భారముపదడు. (తెలం, 

లి. శక్తి న నశించు. 

స్, చొౌబ్బలు కీరపించు. 

దోమ్మగూడు : చే. అ. శ్రీ. కలియు, దొమ్మిచేయు. 

దొమ్మి రేగు ; డే. అ. (కి. క ల్లోలము ముగ్గు, 

దొ మ్ములొడు 1; చే. అ. ED _వొమ్మియుద్ధము చేయు. 

9, బనయగులాశ్లు, అ క లపహిాంచు. 

దొరశకాను ; చే. అ. కి 1. యత్నించు 
2. సెద్దపడు. 

స. కి, 1. (పారంభించు. 

2. వాంను. 
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చే. న. జ: లభింపంజేయు. 

: దే. అ, శ్రీ. 1. పట్టుకొను, 
రి 

ఎ. సంపాదించు. 

బే. ఆ (క, 1 చిక్కు. 

౨. కలుగు, 

స. ఏలగు.. 

4. పట్టునడు. 

అ. కి. చిక్కు, నశమగు, (దొరకుపడ 

ob dh, అ. కి. 1. లభించు, 

2. నంభవించు. 

స్, నాధ్యమగు. 

4. నజ వెరు, 

ర. దోచు. 

6. సిద్దపడు, లొంగు. 

(రూ దొరుకొ,._ను. 

జీ. న. (కి. దొరకొనంజేయు, నంపాదించు 

ol ర Ce 1. కలుగజేయు. 

2, ఉంచు. 

. కలిగించు, 

. ఉంచు. 

yp | (ne 
(DD బె 

దే. అ. (కి 2 తగులు. 

2. నమూనముగు. 

3. కలుగు, 

జరుగు, 

ఒప్పు. 

చిక్కు కొను, 

తగు, “J రాలా HE 



వొొళయు 

Ym © రం వి ఇ జై 

న. కి. తిరన్క_రించు, నిరాకరించు. 

ft. 

వెరయు 

స, (కిం 

చెరలక యుండు ; చే. అ. కి. ఉదావీనుడగు. 

వెరల(గ నాడు . బె. 

చొరలించు : దే. అ. (కిం 

న్ 
మ! 

లా హా 

రాలు, పను. 

అనుగ, 

. సంభవించు. 

కలియు, 

అతిశయించు, దొరలునబ్తుచేయ 

రూ.దొరి ౦-చు. 
య 

చే. అ. (క్రి. పరి భమించు, దొల్లు. 

న. (క్రి. 1. కలుపు, 

2. మార్చు. 

అ, 

అ, 

వ 
గ్ 

EE a రగ రి 

(కి. టాడు, తగు. BN 

శ్ర. కలియు, కూడు. 

(కి 1! (పాపించు, 

౨. రమంచు, 

శీ. దొరలించు. 

[కి. పొడుచు, రం ధముచేయు. 

కి. దొరలించు. 

. కి. దొరలు. 

ఎ స, (కి. తప్పులెన్ను [రూ దొనంగు లన్న. 



వేయ : చ. 

దోకు : డ్, 

చోగాడు : చే, 

దోగియాొడు చే. 

దో(గు 8 చ్, 

దోచు 4; ద 

చోటు | 'జ. 

దోనిగట్టు శ ద 

దోపు: జే, 

దోపుడుపడుః చే 

దోంస్పవోవు చే. 

దోబూచులాడు : చే. 

ణన 
ఆల 

అ. (కి. ఇంకు, తగ్గు. 
౧ 

యి క. భూమిలో గడితీయు, గేవీల ఆటలలో 

స (క్. శక ట్రా * 

ట్కు కిం వీజలు నేలపెంచేతులాని మో కాళ్ళతో 
0వ మెం 

సడచు, (పాకు. 

ను న్. (పాకు. 

న. (కి. మేనితోలొలియు, (పాకు, 
న. కై. 1. కొల గొట్లు. 

చా జబ 
9 వొంగిలించు. 

సి అధికముగా మోనగించు, 

4. లాగు. 

ద. అపవారించు. 

స. కి. _దోచియిచ్చు, ఇంటిలోనివారిని 

్హమూానగించి యిచ్చు. 

స. Er ఇచ్చు. (వ్యవ 

అ, కీ. కాలువకటు, 
లు 

స కి. పుష్పూదులను దలలో పెట్టుకొను, 

దూర్చు. 

ఆఅ. క. కొల గొటయబుడు. 
గా ల 

అ. కి. నులివడు. 

అ. E దాగుడుమూత లాడు. 

దే. అ, (కి. నవీరమునకు స్పర్శ తెలియక ఉండు. 

(తెలం 



పోయికటు ఫ్ 99 
ర 

దొయికట్టు : దే. అ. డీ. రెండుభాగములుగా చీలు. 

హారి. పూ. 7 ఆ. 9౨ 
దోయిలించు చే. అ. క దోసిలిపటుకొను 
దోయిలితీకుు, : చే. న. (కీ నమన్కరించు 
దోరగలువడు: జే. న. కీ. ఒడగాడనగు 
దొరగలువడు : చే. అ. క్రీ. దోరగలునడు. 
దొరగిందు చే. న. క. దోరగిల్ల జేయు. వ ర, 
దోరగిలజాతు : చే. అ. కీ. పండబాటు. 
దోరగిలు దే. అ. (కి. ఎక్ష్రవౌటు, పండుటకు అనువుగా 
దోరగిలు ; మువుము. 
దచోరవోలు దే, అ. కీ, ఎల్చవడు. 
నోరు : చే. అ. క. 1. చచ్చు. 

బి, (వాలు. 
ను వై 

న దొర నెరు. చే. న. కి. పడగొట్టు. కు. నం, 
వొర్చు(రుచు) ; చే న. (కీ అఇటునటు క దల్బు, పంపింను. 

అ. డీ. దోవము తగులు. 

వోసిలించు : ) చే. అ, (కి. దోయిలించు. 

స దోసిలొగు , (కి. దీనముగా యాచించు. 
5 గి 

వ దో సేచేయు ఏ వాం, ర్లు [కిం స్నేహాముచేయు. చాలానే 

నదౌడుతీయు : కాం. అ. (కి. పమగౌెత్ము. 

ద్యోతించు : నరం. నా డీ. _పకాళశించు. 

(చవించు : నం. అ, శ కారు, (నీరు) కళలు. 

(దిమ్మరించు : చే. న. (కి. ఎక్కు_నగ వోయు, 
(దెక్కాను దే. అ. (క్రి. లేచు. 

స. (కి. కలంచు 

_దెయ్యు : చే. అ. (కి. చీల్చు. 

(దొబ్బించు: చే క్రి, 



8 దించు 5) ధర్హి 

(దొబ్బిలు గ దే. న, (కి. పగులంగాాట్టు, 

దొబ్బు చే, స, క. 1 , పడదోయు, పడగొట్టు. 

PA వెడలలగొట్టు. 

తో యు, సెంటు. 

దొబులాడు : చే. అ. (కి. |తోఫులాడు, బూతులు తిటుఫొను. దబ్బు Ene ఫు న వ్ర 

చ్వెషవడు వ సం. అ. కి. అనవ్యాపడు. 

ద్వెషించు : నం. న. శ. విరోధించు, అనహ్యాంచుకొను. 

భకత గులు పాం, అ. (కిం దెబ్బతగులు, నహమగు. 

ర టి ను వమును ఫొందు త తిను ; ం 0. య వ గ్య a9 Wao 0 : ఇ ర గ్రాలు ల గ్రాలు హా డగు అనుభ 
భటంచు : వె. న, శ. యత్నించు, అదళలించు, జాడించు, 

6 ఏషా 

(రుక్కు, గదమాయించు. 

ధజధణయను శబ్దముతో ధ్యనించు. 

నృద్దిషాందు. 
థి 

ఏ అ. (కీ 

చే. అ. కి. 

శ్రీవత్సనతు మచ్చించే శ్రి నరసింహా 

మూ రియీ కారణమున ధనించె. నృ. వుం 

ధర్మదారవటించు : మి. అ. క. యుద్ధము ఆస్రచేయుటకు శంఖము 
వ 

భవళించు ; 

దరించు ; 
లి 

చాను. దగ, 

ర Ll. తాలు, కట్టు. 

-ం౦-చు, పట్టుకొను. 

. భరించు. 

సం. స. 
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ఛారగెను : మి. స. (కీ. ఛాశాపూర్య్ణకముగా చానము పుచ్చు 

ధారణగలుగు; మి. అ, (క. ధర యగు, ఉవీో,పాలేడుమానికలకుం 

చెలము మానెడు పురంబు ధారణ 

గలుగన్)) శెయూార, 

ధారనిలుప్తు ; మి. న, కి. ప్రస్తుతి కెక్కునట్టు చేయు. 

G&G; పదుమువ్వును గడరిగను ఛారని లౌ 

కటకములోనన్ . 

ధారలువట్ర(బంప్పు: మి. న. (క్రి. బోకా లూదుటకు నియోగించు. 

కు. నం. 

ధారవోయించు : వె. న, (కే, భో రాపూరంకముగో చానముడేయించు 
క్ రా ఎ 

ధారవోయు : వై న. (కి ఉదక థారాపూర్వక ముగా చానము 

చేయు. 

భావంతసడు : ఫై. అ, క్రి. త్వరపడు, “ఛావరతేపడి సీపు దన్తువో 

వలదు .*” ఊడ. ప. 2 ఆ, 

_ధావించు ; నం. అ. కి. పముతు, 

థి 
ధిక్కారించు : చే. న. క్రి. 1. ఎదిరించు, (పతీఘటించు. 

2. నిందించు. 

స. తిరస్కరించు, అగౌరనపజు చూ. 
ధికాంరించు : వై. న. శ్రి. శాదరించు, భ పెట్టు, 
భూపటమగు ; నై. అ. క్ర. పొగ యంతటను వ్యావించు. 

భూము ధాములు చేయు; న (కె. పాధముచేయు. 

బోగుగా కోపమును వ కమువెలయాూ. 
ద ఆహార 

ధూముచేయు : (0 స్ (క్రీ. అల రిచేయు. 
(౧ 



ర్ నంజుడగు 

భూ ళంచు ; సం. న. కి. చిలుకు, నవించు. సాంబో. 1 ఆ. 181 

(గన ల నియలన్ ధూళించు ఫుష్పగుచ్చము.” 
తాళి గలియు : డే డై నరిం-చు. 

ఘూళిగలుపు ; జే న. క. నాశనముచేయు, మట్టిళోంలుపు. 

ధ్యానించు : దే. న. కి. ధ్యానము చేయు, తలపోయు. 

(భువకరించు : నం. న. కి. స్టిరపణచు. 

ధ్వజ మెత్తు : మి. అ. కి, క త్రిగట్టు, సోరాటము సాగించు, 

ధ్వనించు : చే. అ. కి. శట్టించు, (మోయు. 

న 
నంకు : చే. అ. (కి. 1. నేలను గోరాడు. 

2. ముక్కుతో మాటాడు. 
నంగిరియోడు ; చే. అ. (కి. నం౦ంగిమాటలు మాటలాశు. 

నంగు : చే. అ. కి. 1. జంకు. 

౨, ముక్కుతో మాటాడు. 

నంచు : చే. న, శ్రీ. నంజు. 

నంచుకొను : చే. న. (క్రి. నంజికొను, 

నంజలిసడు : చే. అ. డీ. వ్యధపదు, తెలియనిబాధపడు (నె.జి-) 

నంజిలిపచు : చే. అ. డీ. నంకోచించు, గా ధ్రపదు. 

నంజు : చే. న. [క భపీ.0చు, నంచుకొను. 

నంజుకొను : చన. కి. 1. కూరలులోనగు న్వంజనముల నుపదం 

శములుగా నుపయోగించు, 

అన్వాదించు. 

2. భుజించు, 

నంజుశగు: చే. అ. (క్రి. మాంకపుముద్ద యగు. (దెబ్బలతో.) 
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నందించు ; నం, అ, (కి. సంతోవీ౦చు. 
. న, డీ. 1. స్తుతించు, పొగడు. 

2. కటాతీంచు, కరుణించు. 
అ. (కి. ఆకలిచే చాధనాందు, కృఠశించు. 
ఆ, క. నకనకపడు, చించు. 

“తేతనడుములు నవ్వుల నకనక లా; 

కన రా. అరణ్య. 2722 
నకనకలుగుడుచు : చే. అ. క. అలనటనొంను. 
నకందీయు : దే. అ. (కీ. మఆమొక పతి దీయు. 
నక్కాస్ళువడు ; టే. అ, (కి. దవుడకిమ్ళు కదలకుం కు, నికు త్తముడను, 
నక్కెచ్భవట్లు 2: దే. అ. కి. చలికి మాట్లాడ రాకపోవు. 
నమ్క్ల : జే, అ. శ. దాగికొను, ఒవుగు. 
సక్కెత్తుకొను : దే. న. శ్ర. విసుగునాొను. (పండి) 
నగవుల(బోవు ; చే. అ. శ్రీ. పరిసోనముపాలగు. 
నగపులాశు చే. అ, డీ. నవ్వు. 

న. (కి. పరివాసించు. 

నగించు చే. న, (కి. ననింంచు, పరివాసింస జేయు, 
నగయించు చే. న డీ. నగించు. 

నగు : దే. అ. కీ. నవ్వు. 

స. క్రి. పరిహసి౦ంచు. 
నగు(గ్రపించు చే. స శ. డీ. నవ్వించు. 
నగుబాదిపాలగు చే. అ, శ్రీ. పకెహాసాన్సవమగు. 
నగుబాబ్లపాంు చేయు: దే. న (క్రి, అనమానముపాలువేయు. 
నగుబాబాడు ; చే, న (కీ. పరాచికములాడు. 
నగు సేయు : దే. న, కీ. పరిహాసించు. 
నగ్గు : జె. అ డీ. చార ముగు. న. వు, 1-30౮5 

(క పాఠాంకరము- వ 'రారాగాం 

తరములేదు. ) 



నటియించు : 

నటగు : 
A) 

ర 

చే. న. (కీ. నశన ర్రీగాచేయు, ఆడించు. 

వ ట్ర డి. (ప యమగు, 3 నమ్మకము కలుగు, 

లగ్నముగు. 

న (క్ 1. వము 

ఏ, కిడించు వరావనా, 2.48 

గ. ఎముగ్గు 

(కే అ. కి. ఆలగ్యముచేయు, నజ 

దే. న. (కి. తొందరపెట్టు, బాధించు. 3 

మాం. అ. కి. కాన)_ పెటు. 
లా ఆ లా రు 

చ. స. Er నలంగనొటు. 
లు 

పడిసెముసటు, (తూ. గో 
ర 

అ. (కి. విలసిలు, అతిశయించు. 
~~ మెనీ 

నం. అ. కి. ]. నాట్యముచెయు, న వె ౦చు, 

2. కపటముగా (పనరి ౦చు. 
నల 

గ. న రించు 
టి 

శీ తొ యం 

సన. (కై. అఫీనయించు, నిజముగా లజాదిక 
లు 

మున్నట్టు కనవంబలు చు, 
ఆ 

౨. అనునించు. 

నం. అ. కీ. నటించు, న రించు, ఆడు. 

దే. అ. కి, అభ్యంతరము కలుగు, పని యమొ!వి 
ది 

పూ రికాక యాగివోవు, తిన్నగా రాక 

పోవు. న్యన. పాఠము నట్టయ్యె. 

జే. అ. (కి 1, నాట్యము చేయు, నర్తించు. 

బి. చలించు, 
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నట్లంచు : డే. అ అ. కి. నటించు, ఆకు. 

నటు ; డే. అ, కి. అడ్డు, ఆగు. 
డిం 

న ుకొటు చే. అ. (క్రి 1. అలసించు. 
టట 

౨. నంకోచించు. 

స కి. ఆటంక పజ య. 

నష్టుకొను చే. అ. (క్రి. నివసించు, చెలకొను. 

నట గ . గా (కి, . సా ద్దు చే ను కీ ఒకొ్కా-క్కంగుట్టగ వేయు 

నట్టుపడు : చే. అ. శి. అడ్డుపడు. 

సట్టుపజిచు : చే. న, కి. ఆటెంకపజచు. 

నబ్టువడు న చే. అ. కి. నడుమ నడుమ ఆగు. 

నటువ(దొకష్క దే. అ, కి. నాట్యము సేయు. 
2 9 
ను వేయు: జే న. (కి lL ఒకొ (క్ గుట్టగా వేయు. 

న "పిట(దోయు : చే. స. శ్రీ. నాశనమువేయు. 
2 = 
నశ్తంకు ; చే. అ. (కి. చలించు. 

నడగొట్టు : డే. అ, 1. దిలుచు, ఆగు, 

నడచియాడు దే, అ. కి. పన ర్తించు, ఉండు. 

నక్షచు : చే. అ. న్ 1. చరించు. 

2 (ప్రవర్తించు 

స్త్ వెడలు 

4. చెలు. లు 

ర. నెటు వేను 

6. జకును. 

(a (గానము కడచు. 

గీ. ఉండు. 

న, (కి. కపియు. 

నశతెంచు : చే. అ. శ. 1. వచ్చు. 

౨. పోవు. 

చ . తిరుగు. 



Dib 

ph, ph pl 1. నతునజేయు, చలింప జేయు. 

2 (పన రిల ౧చేయు. 
— గ 

1. గమనింపంచేయు. 

9, (పన రిల జేయు. 
| లా ంం 

చే. జనువు, సాగించు. 

4. ఆచరించు. 

వ్. పోవుంచు. 

6, సమకూరు, 

స. కి. పోవీంచు.పెంచుకొను, దతునాను. హెః 

1. నంచరించు. 

౨ మదు, 

2, జరిగించు, సాగించు. 

స. (తోలు. 

అ. (కి. బాగుగా అలసివోవు, 

. అ. [కి వాగరడగు. 

అ, (కి నగించు. 

అ. క. 1. ఒదుగు, నంగు. 

ఏ. లోబడు. 

ఏ. వడకు, కంపించు. 

4. భయపడు, వెనుదీయు. 

5, నన్ంచు. 

6. బాధపడు. 
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నమకొరు : చే. అ. (క్రి. భయములేకుంను. - 
నడుగు : డే. అ. శ్రీ. నడకు, ఉడుగు. 

నడుచు ; చే. అ. శ. [. నంచరించు. 

ఏ. నెడలు. 

స్ (పన దించు, నసచుకొొను. 

కలుగు, పుటు, 
స్త్రి 

జీ, 

ఏ. అనుభూత మగు. 

6. అనుకూరీంచు. 

7. ఉండు జరుగు. 

నడునడునడుంగు: చే. న. కి. మిక్కిలి చలించుచు నడచు. భా. 

నకువాడు ; చే. అ, శ్ర. నడచు, సంచరించు. 

సక్తుప్పు ; దె. న. (క్రి. 1. పన గ్తింపంజేయు. 
వి. ఆచరించు. 

ఏ. పోషించు. 

4. | లు. 

న కుప్పకెన్సు చే. న, డీ. సోమించు, (పన రింపం జేపికొను. 

న కుముకటు దే. అ. ,కి. సిదపడు, న కుముకటుకొ ను. 
" శు _ ఢి లు 
నకుముకొను ; చే. న. కి. పూనుకొను. 

సడుముదా(కు: చే. న. కి. ఎదురొ-ను, ఎదిరించు. 

వా చే 

డే 

అ. కి. శ్రమదీరుటకుం బండుకొను. 

అ. కి. 8ఖాదులవా ర్త వినుటచే వినశు(డ/ 

(పయత్నశ క్తి ఉనుగు, 

గై వునొచ్చు : దె. న. (కి. నడువు ; బ'వేశించు. 

నవం చే. అ. (క్. తడబడుచు మాటాకు, 
Mo) 

తట్ 

నపపనకుపలాడు; చే. అ. 
——__ అణాల 

(కి. దోపమున్నవుడు నరిగా నవ 

థానము చెప్పలేకపోవు. 
జ న్ ఎ క్ష పవువ్ిటు ౩ గె. అ, (కే. మాట తడంబకు, 
ar, (అ) 
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eA క ల బీ e్ట హాం. క. కాన రీ 6 , నజరుబుట్యు పం. అ. (క. ( నెట్టు (గూ నజరు పెట్టు.) 
జ టో 

డే, న. EE అవుపులో పెట్టు. 

2h ల eA ix gy ల్ 

గ eg 
న చే. అ. (కిం 1. పూచు. 

౨ౌ. చిగిరించు. 

ననలొత్రు : చె. అ. శ. అంకురించు. 

ననుచు : చే. అ. (కె. 1. పూ౭చు. 

2. చిగిరించు. 

ఏ. 'మొగయెతు,. 

4. వికసించు. 
5. అనురాగమొందు. 

6. అతిశయించు. 

7. ఇంపగు. 

8 అంకురించు, జనించు. 

రూ. ననయు, ననచు. 

ననుపు : చే. స. కి, వికసింపంజేము. 

అ, [కిం అలవాబుపడు. 

-అయొద్దు ఇచట ననపదు. (నె. జి.) 

నకుపువడు : చే. అ. క్రీ. అనుర క్రమగు. 

ననుజాయిచూపు: జీ. అ. (కి. సరిగా నుడుకకుండ అన్నము పలుకగు, 

ననుబాయివడు: చే. అ. (కి. నన్నుబాయి యగు. చె.రి ఆ. 1903. 

నకు : చే. అ. కి. సరిపోవు. 
నఫవిచయు : అన్య. -దే. న. కి. బాకా మొదలగునవి యూది 

పకటించు. చందా. 4 ఆ. 28 

నమల పెట్టు చే. న. (కి. నమలించు. 

నమలి పెట్టు : చే. న. (క్రి. ఇతరులకొణికె సిద్గపజిచిసెట్టు 

నములు దే. న. కి. 1. తిను. 
లి, దంతములతో నలగునట్టుచెయు. 

ఏ. ఆసాందించు. 
య 



నజకడువడు : 
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నం. స, క. వందనముచేయు. 

ర ౮ ర గ్ ల ద్ర ౪] | య ర 

సం. న. (కి. దృష్టిని నిలుపు. వే. కు. 13:6 

దే, అ శ. బాధ ఉపశమించు 

నం. న. (క నడుపు. 

చే జు క్. ముదిమివే వెండ్రుకలు బెల్ల నగు, 

చే. అ. క్. రెండు మిట్ట వ్ర దేశములమధ్య లోతు గ 

నేర్పడు. 
చే. అ. (కి 1. వాడివోవు. 

2. నరయు. 

చే. న, శ. నజుకు, ఖండించు. 

డే. అ. డీ. 1. నర్తనమువేయు. 

2." ఎగురు. 
చే. అ. (కి. నటించు, కదలియా డు, 
దే. అ, (కీ. నరి టు. 

te) 

చే. అ. క. నజుకు ధా. (వే. 

చే, న. శీ. 1. ఖండించు. 

2. చంను. 

లె. చెదరగొబ్బు. 4. ప్రగల్భములాడు, 

గూ. నటుకు. నరకు. (తెలం) 
దే. అ. శ. ఖండితమగు. 

చే. అ. క. 1. తొలంగు, నళించు.' 
2. ఖండితవుగు, 

చే. న. (క్రి శ తవులను నంవారించు. 
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న్ సాడు : దే. అ. క్ర, నంచరించు. 

నతుమాశు చే. న. క్రి. పొడిచేయు. భార. భీష్మ. ౨ ఆ. 237 

నలంగించు ; చే. న, డీ. పీడించు; బాధించు. 

నల6గిపోవు : 'దే. అ. (కి ఆశ్థెకముగ కష్టముల పాలగు 

(నలగిన కుబుంబము. ) 

నలయగు ; దే. అ. (కై. 1. నలీయగు; ముక్క_లగు. 

2. నొప్పికలుగు. 

ఏ. ముడుతేలువడు. 

4. నశించు. 

వ్. శ్రేమపడు. 

సలంగుడువడు :; చే, అ. కి. బాధపడు, ఒ క్రిడినొందు, 

నలగుడువెట్లు ఏ బె. న. క్రీ. బాధించు. 
వ 

నలచు ; "జే. న, డి. 1. నలంగంబచేయు. 

2. బాధించు. 

ఏ. చంపు. 

4. కలియంగలుపు. 

నలప్ప ; జీ. న. (క్రి. 1. నలగలజేయు. 
౨. భాధించు. 

నలభియగు : అః (క్ర. పరాభవమగు, (4&0 న సంవల్చేరము.) 

నలవడు ; అ, కీ నలంగు. 

తలిగొను : అ. కి. ఉత్చ్పాహప ను. పండితా. వాద. 176. 

నలిదీటుగొను ; 

న్రరినలియగు : 

నలిపెటు: 
ఉట్టి 

స్తవిబడు : 

. మిక్కిలి [పకాశించు. 

అ. కి. మిక్కిలి నలగు, 

(కి. బాధించు. 

అ. శ్రీ. (రోగా ర్తి) శరీరరంకటము నందు. 9h gh gh ph ph ph 9h 

(8 
గ్ 
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నలియు : చే, అ, (కి 1. నలంగు, పొడియగు. 

ఏ, విజుగు. 

4. నలుగు, 

4. చచ్చు. 

సలిరేగు : జే. అ. కి. విజ్బృంభించు. 
గా 9 3 ళో 

న చే. అ శ్ర. చచ్చు. పీతి స్, వర 

నయ గిడు ; 'చే, అ. (కి. తలంటుకొనునప్పుడు ముజికివో వుటకు 

చేహామున పిండి మొు॥నవి రాచుకొను, 

నయంగు డే. అ. [కై నలల, కృృతి౦ంచు, తగ్గు. 

నలుగు . చే. అ. క్రి 1. భాగుగా పరిచయమగు, 

బ్ర ఒకవివమయముపరి వీలనమునందు౦డు, 

డఆబా:- ఆ నిషయము నలుగుచున్నది, 

నలుగుడుపడు : చే. అ. కి. బాధపడు. 

సలుగురినోళ్ళలో (బడు ; 

నలుగువనోళ- లోనాను : 

నలుగురల్ కోవకు ద్ద ఆ, డి. బహిర్తతీముగు, 

నుగువెణు : చే. క. |కి. నలుగిడు, మరి౦ంచు, కొటు, 
బ్బ ద రి 

నలుచు_నంుప్ప ; చే న. కీ. నలుగునటు చేయు. 
0 

నుహపేహు_ ; చే. అ. శ్రీ. నలనగు. 
ల గా 

నలుముడించు ; చే. అ. (క నాలుగురెట గు. 
మట్ 

జీ. ఆ. (కి. అ, పనిష ఎదు. డ్రి (క అ ప మ ఫొాందు 

స్క శ నాలుగు కటు వేంు. 
గొ 

ళో ea చ్ లో క జా ఎ లో (త నలుమడీంచుకానుః చే. అ. (కి. నలువుడించు. భార.ఆను. ఆ. 297, 

నటువందు వ్ 

సలవు మగుల: చే. అ. [కి ఒన్వు 



రి గ 

నల్పుదెణు 

నలబాణు : 
aa) 

నలముఖము చేయి : చే, 
na 

నలవడు : 
రం 

నవక మెక్కు 

నవనవమను : 

నవనవలాడు : 

సవయించు : 

నవు: 

చే. 

చే. 

చే, 

605 నవ్వు 

దే. రు (గ్. నల్హనగు, 

-జే. 6౮, నల్రనగు. 

Als విణారమును వ కముచేయు. 

(పతి కియ లేకపోవు 

: చే. అ. రీ జారత్యముచేయు. 

“బల భేది గ "తము భార్య నహాల్యC 3 గా 

మించి వేయ జె నల్ల "ముక తప్పు 

'పబోధచం. 1-190 

అ, డి. నిశ్చలముగా నుందు. 

(ఎన్ని జాబులు (నాసినా నాళ్ళు నా 

(కి. 1. దిగదుడుచు కవల. 4ఆ.217 

7. నెత్తుుుతో దిగదుడుచు చె. జి 

ఆ, (కిం నల్బనగు 

అ. కి. సుందరమగు. (రూ ననక మొషప్పు, 

అం కి. కోమలమగు. 

అ. క. నవనననును. 

న. Er గాధపెట్టు. 

అ, (కీ. 1. కృశీ౦చు, దిక్కు... 

2. కప్టపడు, (శమపడు. 

=] కిః క్చృన్౦చు. 

. శ. మిణకరించు. నె హారిశ్చ, పూ. 216 

. శ. నవ్వుతో నొప 

(్ర నన్వనట్టుచేయు. “eee 

(5 లు 



. అపహాన్యము పొాలగు, 
2 

. నవ్వు కేటపడు. 

నవ్వులపాలు చేయు. 

అపు యట ఆ 

నలుగురి గో 

నవ్వులపాలుచేయు: చే. న. జ. అవమానము పొబ్చేయు, 

నవ్వుల6బెట్లు : 
6 

నవ్వులువడు : 

నశించు ; 
జం ఆట 

ససకించు వ్ 

ససనసలాడు ; 

ఇల 

సవెటు ; 

౨9 

ఎప్ 
దె. న. కి. 

CC 

చే. అ. శీ. 

అనమూానించు, 

పరిహాసించు. 

నవ్వులపాలగు. 

, అ. (కి. నాశమునొందు. చే 

చే. న, శ. 

చే 

మోహీం౦ప జేయు .|ప భులిం.4ఆ, 14గెపు: 
. అ. కి, జరిగిన న్యవహారమం 'దిచ్చ లేక నన్నగా 

నలుగు 

చే. న. (కి. ఒకపనిని చేయుమని వెనుకనుండి యచే 

పసిగా6 చెప్పు. 
కి 

దె. అ, (కి. నశించు. 

చే. అ. [కిం 1. అస్పపష్టముగా చెప్పు. 

9, జంకు. 

ఏ. కొంకు. 

4. ఆలసించు. 

5. తామసించు. 

. రోగనిన్భ లీక ముకుపుటములలో రసా 
దులు పోయు. (శిరోబాధలు.) 

గూ: నస్వ్యముచేయు. 



dh జ 

క... 

గి 

౨. వశపజచుకొను. 

ఏ. అణంను. 

క. అపపహారించు. 

. న, కి. 1. అపహరించు. 

= అంటు, తగులు, 

తా Hh 

రా గ౨ లగ్న ముచేయు. 

కలిగించు, ములునాటుం 

. పొదుకొను, స్టిరపడు. 

కలుగు, నరిభఏంచు. 

- అతుకుకొనలజేయు. 

పుట్టించు. ఏ. పాదుకొనంజేయు. 

(రూ) నాటుకొల్పు. 

జు Ha 

ళ్ 

a ళ్ 
fe 

వలి ౯౫ గం ల 

._ ఘు (కిం ముక్క ము॥నవి పాతుకొోొని చక్కగా 

వ్యాపించు, 

* జనించు, పుట్టు. 

. అగు, నబుకుడువడు, 

- నాటు, _(గుచ్చుకొను, విజుగు, ఖుండిః 

మగు. 

. ఓ నాలుకతో రాచి లోగోను. 
2. తొతు 

EEE 

(po 
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నొగవాసము బై బట్టు: దే. అ. (కె. తలుపులకు శ్. చిక్కు_ బెట్టు. నొగవాస మెక్కు; జే అ, (కీ. భోేగపుపీధికి తి నాచుబాతు ; దె. అ. కి. సీట పాచి పరక నొ (డెముచూప్ప; జ | ర జ ర్త య 
నాణ్యముచూవు: , య, (కి. నరుకు మొక మంచి చెడ్డలు ఇరాఖ్రు, 
oan కం 

య చ్ 
నొదార్రు ; డే. అ. క. చిక్కివోవు. 
నొదించు "దే. అ. (క. (మోగు. 
నాదిచు. ; దె. న. [కి బాధించు. కటా. యు. కాం. 1 లీ 

లు బ్ర (కి. నాటుకొొను. 

| అంటియుం దామరపాకు జలములనంటని గతి యత 
యా వీకరించి నడవిన మదిలోన నాదీదు చెలిమి | నాదుకొన్సు :; దే. అ. డీ. ధ్యనియగు, 

నాదుకొల్చు వ చే. న. శ. ధ్యనింపం జే జెయు. 
నానవెచ్రు చే. న శ. నాన బెట్టు, సిఫపజుచు, పనికాకుండ 

యె 

స) ౧ 

నెటెపుచ్చు. నాను జే అ. [కి 1. తడియు.. 
2. ఇంకు, ఇగుకు. ఇందు. ౨ ఆ. 15. నానుచు దే. న. శ్ర. (నాను థా. వే) నానునట్లు చేయు. నానుడు పెట్టు ఏ దె. న. క్షిప్ర నిని తేలనీయకపోవు. 

నౌనుప దే. న. క. (నాను ఛా. (వేం 
నానోడు జే. న. (కి. చెప్పుటకు వెనుకకుతగు. కు. నం. నాన్సినాన్ని చెప్పు; జే. న. (క్రి. విషయము తేలకుండ - మాటాడు. నాన్ను : దే. న. (కీ. ఎక్కు_నగా తడుపు. 
నాన్ను : దే. న. (కి. నానుపు. 
నామమడంచు : జే (కి. 1. ేకులేకుండంజేయు, చంపు. 

2. నాశనముచేయు. 
నా సుణంగు : దె. న (కి. చచ్చు. 
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ఉం 

చెయి “ను చే, అ + (ర. పపరము నాముదం౦ట్లు తిని వ్యా ధగ స్త 

౨. నడ్తకు నడ తో వడ్డికొను. 
అ. (కి. వడంగి బల్ల మొ. వాని నీతలుగీయు. 

. అ. శ్రీ. భయాదులచే బట్ట తోొలంగు. 

న. కి. నాటంజేయు. థర. 
న. డి. నాటుటకై యొత్తుగా విత్తనములు 

చల్లి మొలకలు మొలివీంచు. 

నాలుకపకికొను ; ; చే. అ. శ్రి. మిక్కిలి ఇష్టమునుగాని కోపమును 
( గాని (పదర్శించు. 

నాలుక ముల్లువిజు గు: దే. అ. కి, మాట్లాడలేక వోవు, 

అవమానము కలు. 

._ అ. (కం రహన్యము వదలు, ౧ 

, అ, (కి. నాల్కలు చాచు. (అగ్ని) 

అ. (క. అనరాని మాట లను. 

య భచ్చముగా నూట్లాడు. 

పు; చే. అ, (కీ. భు క్తీకి లోపములేకుండ కడచు 

అ, (క. నశించు, 

న. కి. నాశముచేయు. 

అ. (కి. నశించు. న. రం 

అ. (క్ర. నవయు, శీణించు. 
ఆ కి. నవయు, వీణించు. 

ol 



ట్, 

న 

నింక ; ల అ, కి. ఇంకు, నశించు. 
శ నింగిపడు: ( 

dl (5 గ్ =, అ సమించు, 
నింగివడు: నర. 

సింగిముట్టు : 

టంచు ;: 

. ఆకాశము నంటు, అతిశయించు. 

=, నిండించు. 

2 నెబి వేరు. 

ఏ, వాంపింపంజేయు. 

4. కలిగించు. 

స్ ఉంచు, పెట్టు. 

6. పోయు. 

7. వయు, (పయోగించు. 

రీ. పుప్పాదులు చల్లు. 
9, కలుపు, చేర్చు. 

10. పొందు. 

11. కటాతీంచు, దాచ. 

12. పాతించు. 

1%. ఆవరించు. 

14. చెలువజచూ. 

సీండ (బడు : డే. అ. కి. వ్యాపించు. 

నిండారు : చే. అ. [కి 1. పూర్ల్ణమగు. 

2. అతిశయించు. 

3. వ్యాపించు. 

4. కడచు. 

సిండించు ; డే. న. క్రి. 1. నెజ వేర్చు. 

2, వ్యాపింప (కేయూ, 

ఏ. నిండకేయు. 

ర GB dh 9 Foe Coe (సీ 
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నందు : దే. అ. డి. 1. జలాదులచేబూర్ల మగు, 
a 

౨. సెజు వేరు. 

ఏ. అధికమగు. 
4. వ్యాపెంచు. 

5. ఆయును మూడు. 

6. కడచు, అకికమించు, 

7. పూరియగు. 
8. నంతోవిం౦చు. 

నిండుకొను : దే. అ. (కి lL నంతోమషీంచు. 

2. అయిపోను. 

3. వ్యాపించు. 

4. అతిశయించు, పూర్లనుగు. 
ల 

నిందించు చే. న. క్రీ. దూమీంచు. 

నింపారు : చే, అ, (క్. నినుపారు. 

నింప్ర దే. న. (కి. 1. వ్యాపింప జేయు. 

2. కలిగించు. 

స. నిండంచేయు, 

నిక్కముచేయు : చే. న. శ్రీ. దృథపటుచు. 
నిక్కవొడుచు : జే. అ. క్రీ. పైకి పొడుచుకొనినచ్చు., 
నిష్కాంచు : చే. న. (కి. నిగుడంజేయు, పెశెచ్తు. 

ని్యాచూచు; చే. స. కి. చక్కగాజూచు, సోశు, మునికా?ి 
లేచి మెడసాచి చూచు. 

నిక్కాడు : దే. అ. క్రి. నిక్కు, పెకిలేచు. 

సికె 3 చే అ. క్రీ. 1. నిగుడు, మెక్ లేచు, 

ఏ. పొంగు, పొరలు. 

4. ఉబ్బు, ఉబుకు. 



నిక్క వ 5. అధికవుగు 

6. వాంపీంచు. 

7. సాలు, దీర్భమగు 

8. పొడము, జనించు 

9. నంతోషించు 

10. కుక్కు-లువరాపు. 

నిక్కు_వించు : చే. న. శ్రీ. నిగుడంజేసికొను, (ప్రభం.61. 
నికేపించు : చే. న. శ్రీ. 1. చాయ. 

2. నిలుపు. 

తె. పూడ్సు. 

4. ఉంచు. 

ఐగదించు : ఊచ, న. (కి. స్పష్టముగా. జెప్పు, 

నిగనిగలాడు ; చే. అ. కి. అంద మొనంగు, ధగధగలాడు. 

నిగమించు : డే, న. కి. తెలుపు, చెప్పు. 

నిగిడారు ; చే. అ. (కి. (నిగిడి + ఆరు వాళ్షిపించు. 
ఉ. హారి. 9 అం 

నిగిడించు_నిగుడించు; జే. స. కి. 1. చాచు. 

2. నెలువరించు. 

లి. (ప్రయోగం చు. 

4. వాంవీింపంచేయు. 

'బె అ. కి. తేడుముకోను, నిమురుకోను. 

న. (కి 1. నర్ణిల్ల జేయు. 

గాగ 2. (పసీరంపం జేయు, (ప్రయోగించు, 

నిగుడ(దన్ను (రూ) నిగుత దన్ను: దే. అ. కి. కాళ్ళు బిగసాచు. 

ఆ, ED వ్యాపించు. 

న. కి. నిగిడించు. వ్యాపింప ఇయు, 

-సున్నము నిగిడించినట్లి జోడ డరుగుల మెం 

“) ఫీముఖం. ఆ. 2 
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నిగుడు : డే. అ. &. 1. నిక్కు, ఇుకిలేచు. 

. పిబ్బంభంచు. 

. వ్యాపించు. 

గలి 

క్ 

బయలుబేటు. 

యుదాదులందు కవియు. 

వెలేనడు. 

చక్కంబడు, 

ఫాతము, జనించు, 

తలచు, కోకు. ౨ ౦౮౦౩౮ ల౯లాలో జీ 

12. వి సరించు, దీర మగు. 
అజ రం 

12. పకు7తుూ, 
ర | 

14. బాణానులు మోికి నచ్చు. 

15. మరణించు. 

16. అధిక వుగు. 

17. స్వాస్థ్యము నొందు. 

సిగుడుచు: చె. న. కి. పెట్టు, మార్పు (రూ) నిగుడు. 

నిగుడుదెంచు; చే. అ. శ్రీ. పొడము, కలుగు. 

నిగుడ్చు-నిగుడుచు; దే. న. శ్రి. 1. వ్యాపింప జేయు, _పనరింపం చేయు. 

2. నెలునరించు. 

ఏ. చొణాదులను ప్రయోగించు, 

శీ. కలిగించు, 

నిగుఖుసేయు ౩ చే. న. శ్రీ. బూడిదచేయు. 
నిగూహొంచు ౩ నం. న. (క్రీ. దాచు, మటబుగుపజచు. 

నిగదీయి-నిగలాగుః చే. న, (కి. నిలబెటి యశుగు. 
౧ ౧ ర 



నిటనిటననగు : 

నిటాదున నియుచు: 

నిఏకనిఎచు : 
యట 

నిఎఏ, గము, : వమ్ము 
నిఏతొల(కు : 

ట 

ని ఎ(క)స్లుచు వ 
న 

స్ట వోడుచు : 
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దే, అ. కి. ఉత్కృష్షనుగు. 

దే. స. డి. నెజవేస్పు, నిర్వహా చు. 

చే. స. (కి. మిందు, మోజు. 

చే. స. (కి. సారముతీయు. 

స౦. అ. కి, ఇబ్బందెపను. 

న౦. స. (క్రి. 1. నిరసించు. 

౨. అడంచు, విగోధించు. 

న్స వోంపాడు. 

4. నిర్గహాంచు, చఇజ"వేకు y 

హిం. న. (క్రి. ఒకని న రనమును జ్యాగతగా పా 

oh ph oh ph ob ph ph ణ gh oh ob gh oh 

నీలించు. 

. పజముగా తలను. 

మ పమాణముచేయు. 

. నిజముగా (గహించు. 

. సంభమునలె పొడుగుగా సిలు చ. 

. మదానులచే కన్నులు శేలిపోను. 

. నిటసిలువుగా నిలుచు, 

. సరభమున లెనిలుచు, పాడవ్రుగనిలు ము, 

. ఉప్పాంగు. నృసిం. 2 ఆ. $0 
. ెల్లివిరియు భౌగ. రీ స్మ_౦. 71 

. వెల్లి విరెయు. పద్మ. 9 ఆ. 2 

. నెల్లి విరియు. కు. నం. 8 ఆ. 18 

. పొడవుగా సిలంచా (నిట్ట నిలంచుం౦డు) 

జ f. సిక _బొడుచు. 

2. ఉప్ఫాంగు. 

శి. రోమాంచముగు. 

4. విజ్భంభించు. 



నిటలముగ్వు : 
A) 

నిటలు(దోచు : 
ల ని 

నిటలుదొయిు : 
రు 

నబయదాడుచు : 
రు 

అటూతుచు ; 
(=) 

0 తయా దు eal = 

న ఎలిచ్చు : 

DER ఈ నిటపడు : 

నిటడొడుచు : 

నిటించు . 

నితుచను : 

నిదర్శిందు : 

నిదానించు : 

నిదురతీయు ; 

నిమర తెలియు : 

నిదురపుచ్చు 

నిదురధటు : 
పరా 

నిదురా 

నిదురించు : 

నిదేశించు : 

నిచురగొను క 
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దే. అ. డి. పొంగు. 

దే. అ. (కి. ఉబుకు, భార. విరా. 1 ఆ. 24. 

డే. అ. కి. అతిశయించు. కేయూర. 4 అ. శ్. 

చే. అ, క్. వ్యాపించు. 

చే. అ. శ. సిట్టూస్పు విడుచు. 

దే. అ. కి. ని శ్వాగము విడుచు. 

దే. అ. కి. నిక్కు. 

చే. అ. కి. పొడవగు, నిక్కు. 

దె. న కి. నిక్కించు, నిలువుగానుంచు. 

చే. అ. కి. ఉపవానముండు. 

జె అ. కి. సక్కపొడుచు. 

చే. అ. (కి. సాంగు. 

నిడువెండ్రుక పెట్టు: దే అ. క్రీ. రోమాంచము నొందు. 

భార. 1 ఆ. 181 

సం. న. కై. కార్మాణపణచు. 

దే. న, క్రి. నిర్ణయించు, పరికీలించు. 
అ. కి. నెమ్ముదిందు, తొొందరపడుకుండు. 

చే. అ. (క్రీ. గాఢముగా నిదురించు 

చే. అ. [కి నేలుకాంచు. 

చే. న. (కె ని దింపంచేయు, 

చ. అ. (కి. ని దాళువగు. 

దే. అ. కి. నిదించు. 

చే. అ. డం ని దపోవు. 

నం. స, శ. అజూపించు. 

దే. అ. కి. నిదీంచు. 

చే. న. డి. ని దింపజేయు. నివ రపుచ 
స ఎయు న్ 
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నిదురపోవు : దే అ. కి. న్నిదించు. 

ని|దతెలియు వ మి. అ. (కి. మేళాను. ఆము. 4 అ. 144 

నిద్రశేలిపోవు : మి. అ. (క్రి. నచ్చిన న్మిద ఆగిపోను. 
న్యద్రపుచ్చు మె. స. కి. న్నిదింప జేయు. 

నెదవోవు : మె, అ. కి. నిదించు. 

నిిచదసేము : మి. అ. కి. న్మిదించు, 

న్మిదించు : నం. అ కి. స్మిదచోవు (రూ న్నిద్రిలు, న దిల్లు, 

దిదురించు. 

. (కి. వరా ను. 

న 

గ నువ్యాసించు ఆ సుం. 

నిభువనము గావించు; . కి. నంభోగించు. నిన. రా. 

నినవించు : నం 

ననుచు ; దే. 

ను 

మి 

._ అ, [కి ధ్యనిచేయు. 

అ. కి. 1. అతిశయించు. 

స E 1. ఉంచు, పెట్టు 

లిం వ్యాపింప చేయు. 

ఏ. నాటు, వయు. 

4. బిండించు. 

నినుపొరు దే. అ శ్ర. 1. అధికమగు 

ల. పూర్ణ ముగు. 

నెపతించు : సం. న. కి. 1. పడ(దోయు, పడగొట్టు. 

౨. నిపాతముచేయు, నియమించు. 

నిపాతించు సం. న. (క్రి. పడగొట్టు. భార. ఆర, శి ఆ. 30 

నివాదించు : సం, స. 1కి. నంపాదించు 

ప్పాడిగట్టు : చే. అ. [క్రి స్వయముగా. కీడు తెచ్చుకొను, దుష్టా 
రక్జమును చేయు. 

ఎఎఏంధించు , సం. స కి. 1. బంధించు, కట్టు. 

ఏ, అడగించు, నిరోధించు. 

లి కూర్పు, రచించు శాసించు. 
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నిందిలించు ; చే. న. కి. నిబవ్రెంచు. ఉ. హరిశ్చ. 4 ఆ. 51 
ర 

ఎబద్ధించు : నం. స. క్రి. 1. నిజపణుమ 

౨. రుజువుచేయు. రాధా. 1 ఆ, లైఫ్ 

నిబిడికరించు : నం. న. కి. దట్టముగాంచెయు. 

నివ్బరముగానుండు: చే. అ. కి. థై క్యముగ, సిమితముగ నుండు, 

ని ్ ప3ంచు : బే, అ. క. 1. అతిశయించు. "చందా. 6 ఆ. 142. 

బీ. నిచానిం-చు. 

స్ప్ఫరికించు : చే. న. శ్రి, 1. కరుణించు, ఆలోచించు. 

అ. కి. 1. ఉప్పాంగు, 

౨, నిదానించు, 

నిభాయించు ; దే. న. కి. సమర్థి ౦ను, నిర్భహీంచు. 

ఎభాయించుకెౌను: అన్య. దే. న, (కి. తట్టుకొను, తాము, బక్చుకొను. 

నిమం(త్రించు : నం. న. కి. యజ్ఞాదులకుం బిబ్బ, ఆహ్వానించు; 

"రావి న్యవస సహార గ్ర నిర్ణ కృ యార్థము వీలుచు, 

అవశ్యమైన శాద భోజనాదుల౦దు. 

దగు వారిని పిలుచు. 

నిముకు : చే. అ. శ. _స్తశ్యపానము చేయు. 

నమురు ; చే. స, శ. స్పృకళించు, తాడు, వాత్సల్యము తో 

రాచు. 

నిముబుకొను : చే. అ. కి. ఆకృతనుగు 

ను, కి. తడవుకొను. 

నిమ్ముకునీకువోయు; చే. అ. (కి. అచంచలముగా నుండు, 

నియ్మళించు : చే. అ. డి. న్వస్థరుగు, ఉసశమించు. 

నియచ్చించు : నం. న. కి. నియమించు, ఇచ్చు. 

నియముంచు : సం. న. కి. 1. ఆజ్ఞాపించు. 

౨. నిరోధించు, అడగించు. 

న్, వర్చుజచు, నిరయించు. 
ళం 



ర 0 ర 

ల్ 

(ne 

Te వర్పుజు ను 

౨. ఆజాపించు 
ల 

1. తికస్కరించు, | జో సివేయు. 

2. అలక్ష్యము సేయు, అగొారపించు. 

. 1. సమూచు. 

9. ఎముకుమూచు. 

9. భావించు, తలపోయు. 

రామూ. 7 ఆ, 17 

. tl. నిరయించు. 
ల 

. (గహించు, తెలీసికొను, 

. వరాయ, 

సిర్వచించు. 

, అభిరయి౦చు. (నాట్య-) 

అడగించు. 

ఇ Hl రి దర 

Gs 

క. ఉద్భవించు. 

2. పెకి నచ్చు, ఉదతముగు. 
వ్ | న ౧ 

ఏ బయలువెడలు, బయలు చేటు. 

.నిశే ఏష్షనుగు. 
రిం 
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ఎరళించు : సం. న. కి. చంపు 
శాత నా 

ఇద బాంచు; సం. న. [కి 1. పూ ర్తెగాంగాల్పు 

౨. నాశమువేయు 
ఎ 

ఎరశించు సుం. స. U |. వూూస్ట్రు 

2 ఆజ్ఞాపించు 

ఏ. నిరూపించు, నిర యించి చెప్పు, 
ప నన ణ గ ల చరరించు : నర. న. క్రీ. నిర్లారించు. 

ణు రో 

ఎద్దారించు : సం. స. (కి. నిశ్చయించు. 

నిర్భంధప్రజచు : నం. న. (కి. బలనంతము చేయు, 

నిర్బంధించు : నర. న. కి. 1. గట్టిగా బంధించు, కదలకుండ 

లి, బలనంతే పెట్టు, సిర్చంధపట చు, 

నిర్భ ర్రించు; నం. న, శ. 1. తిరన్క_రించు. 

ఇ, బెదరించు. 

నిర్భేదించు : నం. స క 
నిర్మథించు ; సం. న. కి. ధ్యంసముచేయు. 

౧ర్మీంచు : నం. స, కి 

. చీల్చు. 

కేం నృజించు. 

2. చేయు. 

3. (గంథానులను రచించు. 

చ. గృహోదులను కటు. 
A) 

నిర్మితి చేయు ; నం. స. కి. నిర్మించు. 

నిర్మూలపడు ; నం, అ. కి, నాశనవుగు. 

నిర్మూలవజచు : నం. న. కి. నాశనముచేయు. 

నిర్మూలించు : సం, స (కిం 1. నాశనమువేయు. 

౨. ఊడదీయు. 

ఏ.పెకలించు. 

నిర్వచించు ; సం, న (కి, నివరించి చెప్పు, స్పష్టపజచు. 
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నిర్వర్థించు : సర, న. డీ. మూాచు. 

నిర్వరి చు: నం, న. BL చేయు. 

2. ఆచరించు. 

శ. | 

స్ ,క. 1 సజ వేము. 
షు “ 

వప. ఆచరించు. 

సీ. చేయు. 

4, జరుపు. 

ర్ అన్నా దిక మిడి పోమించు. 

క్రొ 
ణి . ద సర్వబాల్లు ; సర. అ. (క్రి. జరుగు, నెటు వేరు. 

నీరాాంకపణచు-నిరోంకపేటు | జే వ, కి. నిర్వ్యాకముచేయు. 
దు ఇ es న నె 

నిర్వవాంచు. 

సిర్వాదించు ;: నం. న. (క్రి. ఓ. విచారించూ, దుఃఖంచు. 

9. రోతపడు. 

స్ సం. న. [కి [పవానముగా. బంఫు, 

నిష షయమగు : సం. అ. శ్రీ. పషయనానన లేనివా డగు. భార, 

నిర్వేదించు : నం. అ. కి. దుఃఖంచు, విర క్లినొం౦దు. 
నిణుని(గు ; బే. న. (కీ. సంపూర్లముగ త్యజించు. కాలీ.1ఆ. 170 

చే. అ, కీ. ఒడలు పిజిచికోను, అతిగా గర్విం చు. 

సేవను గటిగా ఓగొయం. 

సిలకయిచ్చు ౩ చే.న. (కి. (ప్రవాహ వేగమున కాలానసిచ్చు. 

(నిలక =యొంత.ఎ ఈ యేటు నిలకనీయదు. న్జన. 

ఐలచెకాౌలు $ చే. అ. (కి. ఆిపోకుండ నెమ్మదిగో మండు. 

ఐల(బడు | దే. అ. కి. నిలునంబడు. 

సలం బెటు : దే. న. క్ర. నిలశేయు, నిర్వంధించు, సహాయము 
fy 

చే స్వయంపోషకముగా చేయు. 
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నిలవేయు : చే. స. క్రి. నిర్భంధించు. 

నిలుగు : చె. అ. క్రి. 1. నీలుగు, ఒడలు విజుచుకొొ 

ల, చచ్చు. 

లి. గర్వించు, 

నిలుచు : చ. అ. (కి 1. నిలువయుడు. 

2. (ప్రతిష్టితమగు. 

ఏ న రెంచు. 

4. నివసించు. 

రీ. పాణటిపోకుండు. 

6. ేమీంచు. 

7. ఆలో. 

5. ఉండు, పోకుండు. 

0, డాబు. 

10. కలుగు. 

11. పీజు. 

12. జీవించు. 

13. కనంబడు- 

14. వృదినొందు. 

15. తగేలుకొను. 

16. నళింపకుండు. 

17. చిశౌకాగత నొందు. 
18: వి శ్బించు. 

నియుచుండంబెటు: చే. న. శై. నిలు చునటు చేయు, 
శై na) 

నిలుచుండు దే అ. కిం 1. విలువబడు. 

౨. "వేచియుండు. 

ఏ, కదలకయు౦డు. 

నిలుచుకొను ; జై అ. (క్రి నిలుచు. 



నేబుపుకోను : 

నిదపుసేయు : 

నిమపోప్పు, ; 

ఎలువనాడు ; 

౨ఎయివబటు : 
ప్ 

ఎయవబెట్టు: జే. న 

1 
| లూ శా 

ప్తి గ జంచు, పరదా 

య వ్ 

. నసింపల€వేయు. 

. ఆప్పు. 
6. అడగించు. 

Te స్థిరముగా నుంచు. 

ది. పుట్టించు. 

9. తగుల్కొ న జేయు. 

10. స్వస్థపజచూ. 

Tl. ఏర్పణుచు.. 

12, వాతించు. 

18. నిర్మించు. 

14. కరూరుచుండలౌట్టు. 
15. రఠ్ంచు. 

దే. న క్రీ. 1. వర్పజిచుకొను. 

2. స్థిరవజచుకొను, చిక్క-(బట్టుకొను, 
నుం [కె ఆస్ట. 

న. [కి శె తాళు, టు (యూ నిల్చోపు. 

అ. క్రి. ఘోవీంచు, దృఢముగా పబుకు. 

న. (కి 1. దాచు, రహన్యముగా నుంచు. 

2 నిలుచుంను నిలబడు. 

స. ఆగిపోవు. 

4. నశించు. 

* (కి. పాటించు ఉదా. మాొట సిలువ బెట్టుకొ ను. 

నఎవంజికు-నిల్వంబడు: చే. అ. (కి. 1. (ప్రతిష్టిత డగు. 

2. ఆధారమి చ్చు. ఈదా :-వానిని' తిరి/ 

ఒక వ్య కిగా చిలువబశును. 
- లు 
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నిలువరించు: దే. న క్రై. ఓ కాళు, ఓర్పుకొను. 

౨. కవియు, మారొ_ను. 
ఏ. నిరోధించు. 

4. ఉంచు, పెట్టు- 

ఛీ. నిలుపు, వహీంచు. 

6. అపు (హా) నిల్వరించు- 

నిలువవేయు ; చే. స (కి 1. ధనము (పోగు వేయు. 

2. వస్తువు చెడిపోకుండంజేయు. 

స నిలునంబెట్టు. 

4. రశీ౦చు 

నిలవుదోపులిచ్చుః డే స. కే. 'బెవళ్ళకు (మొక్కు బడుల నిమిత్తము 

జంటి నున్న భూషలు పూ రిగా 

సమర్శెంచు. 

నిలువునపడు ౩ ) చే. అ. + 1 సీలువున కూలంబడు, నిశ్చేష్టమగు 

సనీలువులువడు : ( ౨. తెజచికొను. 

నిలువుసిరగు; చే. అ. |. నివ్య్వెజవోవు- 

నిలువోప్ప ; చే. న. శ్రీ తాళు, ఓర్చు. ఫర. 

నివ రించు ; చె. స. క్రి. 1. మజలించు. 
అటే 

2 పోగొట్టు. 

నివరి ౦పించు ౩ చే. న, E మజలిర్వో.శేయ. 
3) 

E నివరిల్లు : దే, అ. కి తొలయ పోవు. 

నివసించు . సం. అ. కి. ఉండు, వానముచేయా. 

నివారించు; నం. న. [కి 1. పోగొట్టు. 

2. అడగించు. 
Co 

శీ. నివారణచేయు. 



నివుడుచు ; 

నివురు ; 

సివుజణుగప్వు : 

సణగస్వు 

నివేదనచేయు : 

నివేదించు : 

జు 

624 

చే. అ. [కిం ఆరతిచ్చు. 

న. జ. 1. పీరాజితము సేయు. 

9 దివాళి కలదానినిగా కేయూ. 

గి. దిగదుడుచు. 

4. తృణీకరించు, తెరన్మరించు. 

చే, స. క్రి, le ఆరతిద్చు. 

2 వ్యాపించు. 

చే. న, కి. "నలికియాచు. 

దే. అ. (క్రి. 1. చిప్పిలు, (సవించు. 

బి. న్య క్త కుగు, స్ఫుటనుగం. 

గి. బోగ్వ్కు దర్ప మగు, 

చే, అ. కి. అపిశయించు.. 

న. (కి. 1. వాత్సల్యాదములచేంజేతితో రా చ 

2 దువ్వు. 

ఏ. తుడుచు. 

(చే. ఆ. (కి. బూాడిద గప్టూ. 

నం న. క్రి. నైవేద్య మర్చించు. 

సం. స, త్ 1. విన్నవించు. 

2. సమష్టచు. 

ల భ్ క్రిత్రో సిచ్చూం 
భ్ 

4. అఎజటిగంచు. 



నెవ్పుగిల : డే, 

నివ్వటించు : డే, 

నివ్యటిలు-నివ్యటి ౦ ; 
aa) 

చెలువడు. 

. ఒప్వునటు చేయు. 
(౧ 

అ, (నీ 1. అకిశయించు. 

ఎ. కలుగు. 

స్, వ్యాపించు. 

4. నరెలు. 
యాం 

ద ఒప్పు. 

నివ్యటి= ; జే. అ. శ్ర. 1. నిండాప, 
ఇం ౧౧ 

9, సిద్రించు. 
ల ళు 
ఏ ఒప్పు, (పకానించు. 

. అతిశయించు. 

. వొంవించు. 

. కలుగు, 

మిక్కిలి భయపడు. 
జ యయ మిక్కిలి ఆక్న్సెర్యపడు. 

యబ (0 
గం (ie 

౧ ౪ అల్లు వ ణి a నివెఅిపడు : ద్. అ. కి 

చిలి ౯ రాలా కూ ం చేష్టలు దక్కు... 

4. (భె ౦0పడు. 

నివెెజిపజచు : చే. న. కి. భయ పెట్టు. 

నిశ్చయించు ; నం. అ. కి. నిర్ణయిం దు, స్థరపజు ను. 

శంసించు : నం. అ. కి. 1. "సిట్టూ వు విడుచు. 

వ శు. భో పలికింగొను. 

గ. ఊరు బయటికి వికుచు. 

నం. అ. కి. సిట్టూన్చు విడుచు. 
నిశ్శేషనజచు : నం న. కి. మిగులకుండ చేయు. 

నిషేధించు: నం. న. శ్రీ. కూడదనిచెప్పు, (లోసిఫుచ్చు. 

నిష్క_ర్షించు ౩; నం. న. కి. నిశ్చయించు. 

నిష్కమించు : నం. అ. కి. వెడలిపోవు. 



సింగు : 

ఏచుకాసవడు : 

సిటగలియు ; 

సీటాళు : 

సిటుపడు : 

పీటుపఅచు : 

నం. సన. 
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(క్ మారను, తాకు. 

నం. న. కి. 1. శద నిాంచు. 

దెప్పిపొడుచు. 

౦. న. కి. నింద వేయు. 

0. న. కి. కలిగించు, సెజు వెరు. 

న. కి. 1. చాటు, తొలగించుకొను. 

౨. దాటించు, తరింప జేయు. 

ము, (కి. వెలువడు 

స, (కై. 1. సిహ్నవించు. 

9, మబుగుపణచు. 

సనం, న. (కి. మయభణుగుపటు చు. 

నం. నః (కి. ఉంచు, దాచు. 

చే 

ol gk 2 ph ph ph gh 

. న. [కి 1. పోగొట్లుకొను. 
లు 

2. బూణము తీక్సు. 

, అ. డీ. చేపలకు ఆశపడు. 

. అ. కి, నశీంచు (రూ) సీళ్ళంగలియా. 

అ. (కి. (పకాశించు, ఒప్పు. 

ఆ. (క్రైం వఏిటుగల దగు. 

న క. సిటు గలచాసనినిగా 6 జేయు. 

ఆ. కి. పిలానము కల్రంచుకొను. 

అ, (కీ. పిలానమువమూావు. 
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పీశదోచు ; దే. అ. (కి. (పకివబింవిం చు. 

ఇరగు : దే. అ. డీ. l. (దసించు, 

2. నిందు. 

ఎ. మిక్కిలి మెత్తబడివోవు, బూడిద 

అగు, 

ఏవసించు నం. అ. కి. బలహీన మగు. 

స. కి. విరనము కలించు. 
a జు ఎను న్ . 0 

వ్రాతు ఇ. అ. కి. స్నా నమునౌోయు. 

వెరాతరు దే. అ. (కి తడియాకు. 

(| రారు ఆ న. న న్ ' ' రాజా నో . 7 రు చే. న శ్ స్నానమ చేయించు (రూ) చు 
లా 

వనడుము(చెంపు: చె. అ. కి, అసాభ్య కార్యము తల పెట్టు. కు. నం. 

చే. అ. (కి. నిక్కు_, 

““కులుకుగుబ్బలు సిర్రగా 

జిలుగు సయ్యదకొంగు తొలయలి జారగా? 

రాజరం౦జన నిద్యావిలాననాటక ము. 

నిరుఎ తరించు : చే. అ. శ్రీః బంగావుపోత బోయు, 

అ లా an 

నాల 

గాయము చీముపట్టు. (నె. జ్.) 
Ca నా 

కి 2 

నిరుకటు చే. అ. శ. చేలకు వీకు పాటించు, 
ఓ 

మం|తేములు చెప్పి డబ్బులు (గహా9చు. 

పరుకారు-సఏబ్ఫకారు: చే అ. కి. 1. ఆ ఈతాహము 'వేకుంను. 

2. వీరనపడు. 

సిరుగాలివడు : చే, అ. క. తాపమునొందు. 

నీరుచిచ్చు గొను : చే. అ. |. సీవుచిచ్చు అను వ్యాధి కలదగు. 

(నృతాదులు). 
నీరుచిచ్చు వడు : దే. అ. క. నశించు. 

సిరుచూప్ప : చే. అ. డి. నంజు వ్యాధి అంకు9౦ ము. 
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ఏరుతాప్పు ; దే. న. క్రీ. కత్తులు మొ! వాసిని కాలె వాద 

కాపించి పదునుకోనమై వేడితో సిటిలో 

ముంచు. 

ME 4 | నీ ల 
అిరువట్టు ఫ్ డే, ఆ కే. (రోగాదులచె శరీరము) ఉబ్బు; 

రక ముపట్టు, నంజువ్యాఖె కలుగు, 

నర్భనతులకు దేహము సిగారించు. 

నిరుపోయలాడు క జే. ww [కిం జల(కీడలాడు. కం, సం, 

ఏచపోయు ౩ చే. అ. (కి. (కొ వ్వెక్కుు. మదించు. 

-ఇవింధంబున మెలగునయోింతి యొంటితిండి క తేంబున 

నినునుడిక ౦డపట్టి నీకువోసిన మేనితో నిలుప రాని 

మనసుచే డారభోగ చమేమణుక తిరుగు. శుక. 3.91, 

నిరుముట్టు_ సర్ముట్టు : జే. అ. (కి, మలమూత్రవినర్టనము చేయు, 

నిరుమోయు ; చే. అ. (కి. నీటిలో మునుగు. 

2. గర్భవతి యగు, పార్ణ.2 ఆ, 1, 

నిరువటగు : 'దే. అ. [కి దప్పిక గొను. 
కలి 

చీరా, వు న ( వి తు 
[ ‘ నిరువట్టు క ద. ఆ, (కి. దప్పిగి ను. గ్గ ర అ. గ. ఆ 

సరువిడుచు . చే. అ. క్రి. ఉచ్చవోయు. 
“పేరయుగంధర్ పేకుచెప్పి తేవీకువిడు చు ఘోడా” 

((పకాఫమ్నుదీయము. 

నిరు వెట్టు వ బే. న. శ్ర. పొలము మొ! వానికి నీరు (పనహి౦పః 

చేయు. 
గత అది = ౧రుంచ్చువట్టు ౩ దె, అ. కి. నీరధికముగా పొందు. 

నలెక్కు : దే. అ క్ర, జలభరితేముగు,వాప్రునొందు, పొగళెకు 
( (రా.సీ.) 

గిరతు ; చే. న. శ. చేనికి సీకుపెటు అనో 
| a3 

ఓ లువ * స. ఈ కుపీిం౦ంశు. 

గదంతా : ద ౨ “ఛం c బై చా. అ, శ. దప్పిన ను. 
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సీతుదొ అపుగొను: చే. అ. |. భన్నము కవియు. కు.నం. 

వీజుసేము ౩ దే. న. క్రీ. బూడిదచేయు, 

సుగు : డే. అ. (కి. మరణించు, బడలుసెంచు. 

నిలు ఏ | ణు. అ. (క్. క. చచ్చు. 

బియుగు: 9, సాగు. 

శ గర్వించు. 

4. ఒడలు విటుచుకిొను. 

స్ ఒడలుసాచు. 

6. బడలుపెంచు. 

నీళ్ళనాడు : జే. అ. క్రి. స్నానముచేయు. 
ఎళాడు : చే. అ [కి Ll స్నానముచేయు. 

a2) 

బి (పనసించు. 

< ళ్ళారు చే న డి. స్నా నముచేయించు. 

సీనృకార చే. అ. కి. మందముతితోనుండు, జాప్యముచేయు. 

సీసృతోడు "డే. స. శ్రి. బావిలోనుండి జలమునుద్దరించు; 

నంనపోరము పాడుచేయే, 

వెడిసీళ్ళు స్నానమునకు పాళముచేయు. 

సీనృనమలు : అ. శ్రీ. సంకోచించు, నంశయించు. 

నీషబెట్టు : . స. [క్రి పశువులకు నీళ్ళుపెట్టు. 

. అ. కి. స్నా నముచేయు. 

నీషృవదలు : చే. అ. (క్రీ ఆశనదలుకొను, వితాళ్ళకు తర్పణము 
చేయు. 

సచ్భవదలుకొను: దే. అ. (కి. ఆశ వీడు. 

సీకోడు : చే. అ, డీ. సీళ్ళుకారు. 
లం 

చే. 

సీస్సపోసికొను : చే. అ. క్రి. గర్భవతియగు. 
ల భి 

చ 

ద నినృలాడు క 



నుగించు : 
ny (కి 

నుగినూచముచేయు : 
దే, న. |కి. పొడిఫొడిచేయు. 

నుగ్గునూచముచేయు : | ను శ్రి. బొడివొడచయు 
నుగు : 

"ఓ 

చుగుచేయు : 
a 

నుగునూచు | 
౧ 

నుగుసేయు క 
౧ 

నుగుయవాణు ; 

నుచ్చు ; 

నుడుగు : 

వుడువు ; 

ల 6 ౧౮ గ్ర 

ను 
చే. అ. క్రీ. నునుపాను. 
హం. అ. కి. దీనుండను. 

రో. లుకసానపడు. 

చే. న. Er నలయగంగొటు. 
లట 

చే. న. (క్రి 1. నలంగయోొటు. 
GA) 

ప, నధించు. 

3. ధ్యంనము చేయు. 

4. ఖండించు. 
"న్న 

దె. స. 

, శ. నుచ్చుపాతీలు గట్టు. ల 

న. (కి. 1. చెప్పు, 

౨. జపించు. వీవు. 2 ఆ. 

చే. న. కి. 1. నచించు. 

౨. బోధించు. 

ఏ. చదువు, 
4. అంకితముగా రచించు. 

నం, స. Er కొొనియూదు. 



63] నులిగొను 

నుతియించు ; 

నుదురంటబటు ; 

నునుపాను : 

నురుగుకొెను : 

సురాడు : 

= స. (క్. నుడెంచు, 

న. (కి. నమస్కరించు. 
అ. క్రి. మృదునగు, నున్న నగు. 

(కి 

ల గ్ 

ph మ ph oh ob ph ణీ ౫ 

& 

నుజీ చియాడు : న. క్. నంహరించు. రాఘువ, 4 ఆ 142, 

నుతీమించు : స. శై. నుజుము ఛా. (వే. 

నుణుచు : స శ. jl. థాన్నాదిక ము గాళ్ళతోం చొెక్కి- 

౨. నశింప చేయు. 
నుజుప్ప-నుజుచు: చే, నకి 1 ధ్యంనముచేయు. 

2, చంపు. 

ఏ. ఖండించు. 

నుటుమాశు ; చే. న క్ l. పొడిచేయు. 

2. చంపు. 

ఏ. ఖండించు. 

2. చంపు. 

ఏ. పీడించు. 

నుఖుము చేయి : డే. న. (క్. నుణుముసేయు. 

నుజుముసేయు : చే. న. (క్రి. 1. చంపు, 
2. పాడిచేయు. 

నులక పేను : చే. అ. కి. దురదనణచుకొనుట కి మ'ర్మావయన 
న్ా 

ముల నలుపుజొను. 

దే. న. క్రీ. నులియంజేయు, నులువు, పీడించు, 
హారి. పూ. 5 ఆ, 50. 

నులిగొను ;: చే. అ. (క్రీ. 1. చిక్కబడు. 

2. నలయితముగు. 



నులివడు : 

నులివాడు : 

నులివాళ్ళనాడు . 
నులివాన్ళవాడు : 

నులివెచ్చ చేయు ; 
నులీవెటు : 

€ 

నులుచు-నుల్చు; 

నులిచికి కొనిప్రోవు : 

నులుపు-నుల్సు ; 
నులుము , 

Br 

ర్న 

చ ల 

E . 
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మెలి వెట్టు. 

దోపుడునడు. 

1. పొడియగు. 2. అల లాడు. 
~~ 

- ఏడెన నొకటి తావటచే సారము త్తి, అ. 

0% కక్ష యిటటు తొలలస. భా. నే, 1౪ లు 
2. పొడియను. 

= నులిపడు, మెలికపడు. 

. (కి. కొంచెముగా వాడు, 

. గోరువెచ్చ సేయు. 

= 1. మలిపెటు. 
ఠం 

2 (గుచ్చు, 

* వధించు. 

, మెలీక్ననెటు. 
ee 

1 

బి 

మం తీప్పలుపకు. 

2 . వీకుక్రొనిపోవు. 
స. ముడుతలువడ్డు. 

4. వ్యశనమునొందు. 

ం నలంగంగ్ాల్టు, సలగంబేయా. 

= 1. మెలికచెటు. 
ey 

. ఒడిసిపట్టుకొను, లాగుకొ ను. 



pb gh gh 

oh 
ర 

ర 

ప మాద మొంవుం 

వ్యతి శేకిం'చు. 

వముసలు, 

పటుకొను. 
ల 

తిరస్క-రించు. 

. లాగు, అకర్షి ౦చు, గుడ ముటణేకివో వు 

నటు చేతుల చో రాటిమాదంగొల్టి గురి వా, 
గాం 

._ అ. క్రి 

న, (క్. 

అ* ౩. 
చి 

TU 

1. కదలు, చలించు. 

౨. ఒడలు ఏజుచుకొను, 

ఏ. ఒదుగు. 

4. ని దపట్టక పడకభో  అటునిటు 

పొౌరలచుండు. 

1, నలుపు, 

౨. పూను. 

శ్ 

నూ 
ఆయుర్తాయముండు. 

(వానిక్ నూక లున్నవి. అరిదువే (బతికి 

అ, (కిం పోట్లూడు, 

న “సండియగుం 
ma) 



నూకించు : చే. స. (క తోయించు. అచ్చ. రా. యు. 72 

నూహ్ ; చే. న. [కి 1. దాటు. పండితా. దీకా. 44 

లి, (తోలు . స్వా. 4 ఆ. 44 

స్, నేయు, గెంటు, దొంగిలించు, 

న్ వా 

అ. (క్రీ. సాగు, సాధ్యమగు, (ఇది నూకదు., 

(నె. జి.) 

నూక (తావు-నూజీకొని. తావు : దే. న. ఆ ఘోరముగా చంపు. 

సక! సన్నెకల్లులో మర్దించు. 

2. రాచు, నలగయోొలట్లు. 

ఏ. ఆయుధములు మొ! నవి పద సెక్కు 

టకు రాతిమో (ద నొణుసెట్లు. 
అరం ఇ . I ఖో - - ” బూమి దు ; దె. స. కె. నూర్చిడిచేయు. (గూ. నూరు.) 

నూతునునిండు : చే. అ. (కి. ఆయుస్సు పరినమా ప్తమగు. 
సూలుకొొను : ద అ, క. చక్క_ంబడు, నురియగు. 1. 

PR స్థిరపడు. 

స. పురికొను, బలపడు. 

స, (క పూనుకొొను. 

1. చక్కంబణజచు, నరిచేయు, 

2. (పనరింప జేయు. 

ల. కలిగించు. 

నూలుకొల్చు : చే. న. (క్రీ. నూలుకొలుపు. 

l. వురిగొల్పు, (చేరించు. 

2. స్పిమితేవజుచు, కుదురుపజచు. 

స. అంగీకరింపంజేయు. కళా. 7 ఆ. 157 

నూయఎఎపటు : చే. న. కీ. దారము పట్టి సూటియగునట్లు తీర్పు. 



బూలొను జే. అ (క్ 1 

బై, 

3 

4. 

గ 

6. 

7. 

న క్. 1, 

2, 

సె, 

నకొ్క-లుప 

. చక్క-యబటిచు, పొందుపణచు. 

uJ 

Ms) 

a) 

ఇం ఫి గో 

రం ౫ రా ఫా సా 

ఉండు. 

(నాలు, పడు. 

. వొదుకొను, సిరపడు. 
థి 

తోడ్పడు. 

తేగులు, నాటు. 

. వ్యాపించు. 

జనించు. 

అకపిశ యి౦చు. 

. ఫలించు. 

= నిగుడు, 

. నిలుపు. 

అం బి పైకవచ్చుు. 

. లో లు. 

= సంఘుటించు, 



చగయు * 

ఎగయుతెంచు : చే, అ, Er వీటినుండి వకియేలు. 
యి 

నెగవైచు: 

గుచు ర్ 

636 

దే. స. క్రి. 1. నర్జిల్ల (జేయు. 
9, (పన ర్రింపంచేయు. 

జే. అ. ,క్షి. 1. బయలువడు. 

ఏ, వగిలు. 

థ్ pm శ్ర న (పన రించు నచడణ-దముూ. 

4. |పపిదికకు 
( ధ్ రా 

ర్ యత్నముపేయు- 

6, గర్వించు. 

7. అతిశయించు. 

రీ. అధికమగు. 

9. కలుగు, లభించు. 

10. ఒప్పు. 

11. వ్యావించు. 

చే. అ. (కీ 1. అగును, 

2. నాకి లేచు. 
రా 

లీ. బయలునెడలు. 

4. 

ఖో 
= గె 

స. 

నీటినుండి -పెకిందేలు 

భార. ఆది. 5 ఆ. 

. క. ఎగురవై చు. 

న. క్రీ. ఎగుచు, తేబుము. 

డీ. గెలివించు. 

కళా, 6. ఆ. 

భా౫.రి.స్క_౦ 

“అ కి. పీడ నొందు. భా, రూ యు, 5 
= అ. (కి. బోధ నొందు. 

స క్రి. పీడించు. 

అ, [కిం బాధిరచు. 
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టి 

అంగు, జే. అ. (న్. 1. చెజ వేకు, సిదించు. 
౧ ర్త 

2. మను, (బదుపీ. 

౧. జయమునొందు. 

4. నిన్పతేరనుగు. 

5. ఎదురాడు. 

౧. సిర్వహాల్తు. 
లాం ఒం ఎయ్ || న్ు 

పగుకొ? దె. అ. (క్రీ. జయించు. 
౧ 

చెగురను : చే, అ. క కోప ముతో చెద మండు. 
౧ 

చెటికలువితుచు ; చే. అ. కీ _వేళ్ళనందులను విటు చు. 

(రూ) మెటికలు విటును. 

సటికవిణచ చే. అ, (శి. నెటికలు విటుచు (వనగించుకొను) 

చెటిగ Q చే, wR కీ. అధికమగు. 

A) 

చెట్టంచు చే, న. (కి. 1. జయించు. 

ఏ, “పెంపొందించు. 

చెట్టు : జే. అ క్రీ. అధికమగు, అతిశయించు, పయనించు, 

న క్రి. 1. (తోయి, పడ(దోయు. 

9 తిరన్క_రించు. 

సెటుకొటు ; జే. అ. క. 1. చలి ంచు. 
ఆ) I) 

“నియతేస్థితి తి యిట్లిటు నెట్టు కొట్టగా” 

కవిగా రకీమార జయము. 

చెట్లుకొను వ చే. అ. కి. 1. నివసించు. 

2. అతిశయించు, విజబ్బంభెంచు, 

3. పట్టు పట్టు. 

2. పూనుకొను. 

చెట్టుకొలుపు : చే. న. (క్రీ. ఉండంజేయు, ఉంచు. 

అ 

జ (on i 

. Es తోయంయబడు. 
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pr, 
Es డు; చే. అ. కి. చేష్టలుదక్కు. బనన. 5 ఆ, 190 

నెత్తటిల్లు : దే. అ, కి. శ మదిర్చికొను. భాను. ఉ ఆ. 97 

నెత్తి కింజుట్టు5 కొను: చే. అ. (కి. 1. అననవరముగా చెనువచ్చు. 

2. లేనిపోనికార్యములలో (ప్రవేశించు. 
శత్తికిదెచ్చుకొను: చే. అ. [కి ఆపదలు తెచ్చుకొను. 

నె తి కెక్కించుకొను: చె. న. (కి. 1. బోధపజుచుకొొను. 

2. అనర్లు నికి ఎక్కు._న (_వాథాన్య 

మిచ్చు. 

ఎత్తి కెక్కు : చే. అ. కి. 1. బోధపడా. (తెలం) 

9 నడదువముంతరముగా మదమెక్కు._. 

సప. ఒకనిమోాంద తన భారము వై చు. 

నె త్తిగట్లుకొనిపోవు ; దే.న కి. (చచ్చునపుకు) విడువక వెంటం 
రు 

దీసికొనిపోను. 
ఎ ల్తదాకు : డే, అ. (కి. తలందాకు, అనుభవమునకు నచ్చు. 

(చేలం.) 

చె తెదిను ; దే. న స. కి. వెధించు, విసిగించు. (తెలం) 
[Aa 2) 

నెతి దిరుగు : చే. అ. a. మైత్యేని కారము చేయు, గర్వ మెక్కు-. 

(రూ. తల దిరుగు. గు 

నె విన(జేతు; లు బెట్టు : చే. స. కి. నాశముసే 

నెత్తిన "పెటుకొను; జే. న. కి. ఆదరించు, అశేష ఫిమానము జూపు. 

ఎ తినిశపోవు : చే. అ. క్రీ. నిధవయగు. 
ఇవాల 

ఎ తిమాయిు ఏ; చే. అ. (క్రీ. పేదవడు. ( తెలం) 

నెత్తిరుష మాలుకిందవడు: చే, అ. క్ర. అవమానము జరుగు, ( తెలం) 

నెతురువాజణు : చే. అ. [కి ఎజ్జనగు. 
డో 
ఎనయు : చే. అ, శీ ఎనోయు. 

నెనరుంచు : చే. అ. క్ర. విశ్వానముంచు. 



౬ గ్ ల 

చే సచు? చూప్పు ; 

చెపవడు ; 

ఎవపమలుగు ; 

'శవమొడు థ్ 

చెపమార్చు గ 

J dl శ EA ర వా 

త్ర 

గ్ర గ ర ౮ లో 

తాగా 

య 
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అ, డీ. కృతెజ్జ మాపు 

చెనరు ముట్ట జూచు; చే. న. డి. అధిక (వీరుణో* జూచు, 

చే. అ. E సఎపమునొం౦ందు, వోమీయగు. 

ల Db ph 

ob 

ల 8» gb ab gh ph 

స, కి. మిషచే కోవీంచు. 

న (క్. మివ కల్నించి చెప్పు. 

“ధనము హేరాథ మె స సీతకు బఫెయి, 

ఏండు [పాణాన నరిగిన దక వెదకి 

మునల నెపమాన్సుగా కల వమనం సిచ్చు, 

నితని వథియిరితేనుని నిశ్చయించి. రపుడు.” 

see: పం (బు (య (లొ 18 

నాశననవముసేయు. 

కాళీ, 7-259, 

మూూ(దలించు (వాననమాచు) 

నిరూవీంచు. స్ గ్ర. 

ం స్టాన్నభంశ ముందు. రాము. 5 ఆ. 187 

గంటు, (తో యు. నరావా. గ ఆ, 50 

. వొదుకొను. సా. 4 ఆ. 24 

. వెదకు. 

చమరు కోయు. 

. పశువులు (మింగిన యాహోరమును 

మజల నోటికి. దెచ్చుళొని చక్కగా 
నములు. 

నెమరు పెట్టు, మజులవల 'యాజించు. 

సెమురుచు. 

అతిశయించు. పి. ఛకుం. 1 ఆ. 86. 

l. ఇష్టపడు. 

2. ఉల్సేహించు. నైష 7 ఆ. 172 
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నెమ్ముకొను ; చే. అ. కి, చెమ్మగిల్లు. 

నెమురు : చే. స. కి. నూనెతో మర్తించు. 
నెయ్యమాడు: చే. అ. శ్రీ. చెలిమిచేయు, 'నై వాహిక నంబంభము 

నరనమ్ము చే. స. (కి. మిక్కిలిగా విశ్వసించు. 

సరప్పు : చే. న. (కం le. నజ వేము. 

౨. పణిచను, ని _స్వరింపంజేయు. 

స్, (ప్రశరింపంజేయు. 

4. వెదజల్లు, చిమ్ము. 

స్ట్ కన(బజచు. 

6. కల్పించు. 

7. ఆకు. 

నేరయిం? చే. న. Ee వా్యాపీింపలచేయు 

నెరయు చే. అ. శ్ర. 1. నిండు, అతిశయించు. 

2. వ్యాపించు. 

౧, చెఅవేటు, సిదించు. 

4. చెదరిపడు. న్ 

5, ఏడివడు, తప్పించుకొనివోవు. 

ఎజవచు చే. అ. క్రి. అధికమగు. 

నెరవిడియగు: చే. అ, శీ వ్యా ప్పమగు. 

నెరవు : చే. అ, (కి, గుమిగూడు. 

చెరనుదెగడు: చే. న డీ. తప్పు లెన్ను, నిందించు. 

నెరనులెన్ను: చే. న. శ. చిన్న చిన్న దోషము అంచు. 

నెరసువెట్టు : దే. న, |కి. దోషిని చేయు. 

నెరుము : చే. న. శ్రీ. 1. అదుము. 

౨. నరములమిోాదనాయుధముల జో రాల 

లత. గుంటను బాగుగా అటు నిటు. నె. 

సెదదిజేయు. 
> 
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న 

3 అణహసలాడు ; చే న. (కె. 1, మర్శ చ్చేదముగా పలుకు, 

ల. పకి ఆయున్రుపట్టుల (గుచ్చుకొను. 

భార. ఆర. 1 ఆ, 314 
—__ ఖో గారి ఆ 
౬౨ లలిపులుగ "ను 5: స. కి. మర్మ ఫదనముగా మాటాడు. 

౨౨కు వేయు : ర. మర్శములను భేదించు. నెష.2 ఆ.97 
( యై 

ఇర డ్రి ఇల విబంం౦ంచు 4 స, కి. పకటించు, నెలబుం౦ంచు. 

oh dh ph 9b 

ల (a 

ర జ వి ష్ . Dm, 
న చింత ల మి Moe (పై 1 ౧ ప్రాం చెయు, 

2. సనెజ వేమన్న. 
- ui ళ్ 

3 పకటించు. 

4. ఆచరించు. 

స్. కరూర్సు. 

ఎశవయించు ; టె. న. (కి. నణపించు. నసు. ఈ ఆ, 91 
లాలా అ ద స న 
ఉసి చయయు : దె. అ. క్. 1. అతిశయించు. 

2. వ్యాపించు. 

ఫే ఒప్పు, (పకాశించు. 

శీ. న్య క్తనుగు, 

రీ. విజృంభించు. 

6. పడు. 

7. చలించు. 

చీ సిదించు. ఉతర హారి వం-2ఆ. 173 

జ వేరు ఛి జీ స, (కి. 1, సిద్ధింపంజేయు. 

' ఐఏ. పూ రినొందించు. 

ఒరెబి వెరుచు ; బే. స. క్రి. పూర్తిచేయు. 

ఒంరణటీక గటు ః దే. న. [కిం కు చ్చెళ్ళువోసికట్టు.. కాలీ. ఏ ఆ, 212 
ల ట్ 

ఎెతీకవట్టు : ద ఆఅ, (కి. క చ్చెళ్ళువోయు. ఆము. 6 ఆ, 128 

, కి. చక్కగా ధరించు 
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దే. అ. క. 1. అగు. 

ఏ. పిదించు. 

. కి, బిటలునా ణు, పగులు. 

. శ. బాధాపె 

. భూమి వ్ పగులు, 

= కి. సెబటేయలువొ జు, 

gh A . తొలుచు, రం ధముచేయు. 

ధ్ 
(క. కుదుటబడు, య థాస్థికెకీన- చ్చు. 

న్యా 2ఆ, 

E . చం దదర్శనముచేయు. 

- l. కుదుకుక్రొోను. 

ఏ. సిరపడు. 

ల. డీండు. 

4. (వాన్ని ౦చు, కలుగ, 

న. (కి. పూను, యత్నించు. 

దే. స. కి. నిలుపు, స్థాపించు. 
(నెలకొను ధా. (పే గూ. 

అ. (క. గర్భిణేయగు. 

అ. (కి. నెలతప్పు, గర్భిణేయగు. 

అ. (కి. ఉండు. 

వః 

క్. & mo f 

ఏ. ఉండు, వ రిలు. 

స ఒప్పు, (పశాళించు. 

4. కలుగు, జనించు. 

చే. న, (కీ. 1. పాదుళొలువు, నిలుపు, 

2. చేక్సు, కలిగించు. 

చె. న. క్ర. 1. పాదుకొలువు, నిలువు. 
చేర్చు, కలిగించు. 

శ. 1. పొదుకొను, స్థిరపడు. 

ఇలకొెల 



ఎలవుపడు : 

నసలవువబజుచు : 

నెలవేదు : 

చెలనొందు : 

వదు : 

౩3వయయబడు : 

ఎవయు : 

నెవ్వలుదీర్సు న 

643 నటుగొౌను 

డే. అ. జ చిలుము 

చే. న. (కి. నిలుసు. 

ద. ఆ డీ, ఇ్ఞాన భప్పముగు. 

జ అ. (డి. వ్యాపించు. 

దే. అ. [కి వెలయు, ఉండు. 

చే. అ. (కి. ఎగయు, పెకిలేచు. క.కు.5 ఆ, రి7 

చే. అ. (కి. ఎగయు, ఎగుకు. ఛార.నభా.1ఆ.925. 

దే. న. కి. తృ పికలిగించు, 

ఇష్టన్భుప్తాన్నంబులిడి పదార్థములం 

దుషి నొందించి బంతులవెంట వారి 

నుపఛరింపుచు వినియో గజనంబు 
నిపుణులె నడ్తంచి నెవ్వలుదిర్ప 

నన్నపర్వతములు నాజ్య వాహీనులు. 

గాల. కటా. 183990. 

చే, స. (క్రి. చంపు. [నలువుర నీగతి నెసమార్చు.] 
కుశల వోపాఖా రనము. 

నె 
దే. స. కి. 1. చాగిలపడు. 

భఛదరాజపుత చరితము, గ్ర, రం 

ల నిశ్చయించి పలుకు. 
టు + ఇవ్వు): ( అ, కి. ఇంటిక పూ, గుడిెసెలకు 

కూలకుండ పోటిపెట్టు. 

దే, అ. (కం అతిశయించు. 

న, (కి. 1. విశ+యముచేయు. ' చి 
౨. దృథపజుచు. 
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Dib శ దె. దె. న. (క్రి. దృశపజుచు. 

నేమించు : డే. అ. క. నియమమునొను, దీహవహీూం చు. 

స. (కి. నియమించు, నిరోధించు. 

నేము; చే. న. కి. థాన్య్యాదులను వేటతో వోసి రాళ్ళు 

వేకుండ౯జేయు. 

నేయు ; జే. స. (కీ. చేతజేయు 

నేరపెట్టు : దే. న శ. దోవి.నిగా€ బలుకు, 

నేరముకొన్సు : "దే. న. (క్. తప్పుపట్టు. 

నేరుచు : చే. అ. (క. మ. నమర్థ మగు, 

2. సంభవించు, 

స్. (కి. 1. ఎఅతుగు. 

2 అభ్యసించు. 

. శః కొజుచ్చు అభ్యసించు 
J ph ర 

ఎర్చెంచిపంప్తు: చే. న. కి. ఎక్కటయోలి పంవు. 

నర్చు : దే. న వే | [కి అభ్యసింప(చెయు. 

ఎఆల6€గలి ము ; జె , (కి. మంటిపాలనగు, నవించు. 

నెలంగలువు: చే. 

జ 

ను 

| 

న. (క్ నాశమువేయు. 

చే నలకగోలకు(దెచ్చు న క్రి. ఓడించు. భార, దోణ. 2 ఆ. ౪92 
we] డ్య ఎ దై య లగ ము: దె. న. (కి. భూమిని "తాకి ఒట్టు' పెట్టుకొను. (తెలం) 

గ్ దే. న. నెలపాలు చేయు : (కె. కూల్చు, నాశమువేయొ. 

(రూ 'నేలకాల్చుు. 

నలమట్టము చె; లయ? నదె స, గ్ ౩న చె్యానసరించూ. 

[రవాణోయ సుమరజో రాజి రాజీలు చోట 
సాలయుచు నేలించి తె లయగునమ్మా. | 

కు. మ. చ, 
ముదు చ చ్. ww డీ. చెలిమి సేయు. 



(ene 

fre 

6 క్ 

గయ “oe 

Co (యు (ల "ల 

Coo (oe 

1. బాధించ. 

2. చంపు. 

క. నొక్కు_డునడు. 

1. నలుపు. 

2. అదుము. 

స, ఒకపని చేయ బలనరితమ. 

. lL పగులనగొట్టు. 

2. బాధించు. 

. 1. చాధనాొందు. 

2. నలగు, 

౨. చెను 

4. వాడు. 

- 1. బాధించు. 

2౨. పగులంచేయు- 

. రాలుపడు. కృ. శకుం. ఏ ఆ. 

. 1. వాధపడు,. 

2. నశించు. 

= నిందించు. నం. రా. 

బాధపడు, 

. తప్పులు పట్టు. 

- 1. వచించు. 

2. రచించు. 

ఏ. స్తుతించు. 

. నొవ్వంచేయు. 

. బాధపడు. 



oJ 

నౌలు ; న. కి. 1. ,పోగుచేయు. న డే న t Et 
1 

2. బిడ్డలు నోట వేలికుషొనిచప్పరించు. 
| నిర్భ. ఉ. రా. 1అ 40 

నౌల్లుకొను చే. న. శ్రి. అక్యాశతో _పోగువేసికొను. 
నవు : చే. అ. (కిం నెగులు, 

నో 
నోంచు ; "దే. అ. క. ధకౌదు లాచరించు. 

నోంచుకొను చే. అ. కిం (పా ప్తమునొందు, అదృష్టము కలిగి 

యుండు. 

నోట రృగాయ వేయు; దే. అ. (కె. డఊారకుం౦డు. 

నొటనాలుకకల్లు: డే, అ. (క్ర. మాట్లాడు. 

నోటికితాళము' వేయు: చే. అ. కి. వాగ్భంధరముచేయు. 
నాటికొలదురువల్కు_: చే. అ. (క్రి. నోటికి నచ్చినట్లు మాటాడు. 

నోటితోనాడు దే. అ. (కి. చదువుటకు నరిగా గు ర్తునకు రాకపోను 

నొనాడు ; “చే. స, [క్రి నొన్వనాడు. 

నోమించు : జే. స. క్రి. నోము భా. (వే. 
నోము ; దే. అ. [క. [వతాదు లాచరించు. 

న. కి. 1. పూజించు. 

ల పోగొట్టు. న, ర. 

- కి. నొచ్చు, వాధపడు. 

భార. ఆది. 2 ఆ. 3 

| oh (ఫై 

నోరంబటు చే. న. (కి ఫుకి,_టయబటు, | తాగు. చ అ సు. | పుక్కి-టబట్ట క్ష 

నొరదుము దే. స. క్రి. నోరుసౌక్కు... 

నోరాచు : దే. అ = (క. ఎక్కున తినకుండు; వ్యర్థ్యప్రసంగము 

చేయకుండు. 
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a 
దా ద గ = క 
౧రాడ౦చు : చెను, lL. ఎప పడును తిను. 

గొరాడు : చే. అ క. మాట వెలువడు. 

న్రార్చు వ బే. యు E 1. వోరాడించు. 

[5 

౨. బొంకు, ద. వాకె. ఫు. 209 

ను. డి. (మింగు. 

అశు అనిన6 జంప, నల గుహూవాంహాోకు 

లనిన నోరెకళ్లు గొనంగం దలంచు. 

నృ. వు. ఐస్, 

నారికింటొవు; చే. అ, (క. నోటికింపగు, కకం. 4 ఆ. 51 
న్రికివచ్చినట్టుపయ్కి 2 చే. స (కి ఇష్టము వచ్చినట్లు మాట్లాడు. 

: బగ ల 
ని 'రుకొట్టుకి ను: చే, అ. (కి. పథ్యము హా చరించు, వాగకుండు. 

నుర కోయలుగాచు; చే. అ. క. పలునూాణటు పిల్చుటచచే నోరు నొప్పి 

నొందు. 

నోతుకాయు * చే. అ. (కి. నోటికి కుచియెన "బెల్ల తినకుండ పథ్యము 

వేయు. 

నోరుగొట్టు ఇ జే. న. (క్రి. 1. తినకుండం జేయు. 
వ్ర బ్ర అన్యాయముచేయు. 

చే. అ. (క్ర. మాటలాడు. 

సికొను ః చే. 1. నిందించు. 

“నా శూరక నోరువేసికి సికొన్నాడు.” 

| 2. ఫక్కరించి మాట్లాడ నుద్య మిం చు. 

నొరుదెజచుః చె. అ. (కై. 1. మాటాడు. 

జ. బనులు చెప్పక యుంచు. 

న అత్యాశపడు.. భార. శాం. వీ ఆ.80 

నోరునొక్కు- : చే. న. (క మాటాడకుండంచేయు. 
నోరుపారవేయు ; +? చే. అ. కి. 1. ఇష్టమునచ్చినట్లునూటాడు. 

నోరుపార వేసికొను : ( 2 

జ గ్ 

స్నా అక ంళాం దం: . న్యర్థముగా (పలాపించు. 



నోరుమూయా 

నోరుమూయు ః బీ. 

నోరుమెదపు: చే. 

నోరుమెదల్సు : చే. 

నోరువిప్పు : చే. 

నోరతు : "బే. 

నోళ లోపడు చే. 
య 

నెడుకొటు : బే. 
వ, 

స్వ క్క్కారించు నం. 

న్యసించు : నం 

న్యాయమాడు ఘు. 

న్యాసము పేట్లు ము, 
రు 

సంకించు చే, 

ప్రం5 గటు మి. 
రి 

0046 9 E గలు (క FG Ce 

య... 

న 

ర 

( ¢ 
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మాటాకకుండు. 

=, మాటలాడు. 

చెప్పు. 

. మాటలాడు. (నిందతో) 
. 1. అపేతుకలుగు. 

9, తినుబండముల తీలచినపుడు నోట 
స్ు పుట్టు. 

మూటాడ యత్నించు. 

. అపసిందపడు. 

మిణకరించు (రూ) నవుడుకొొట్టు. 

స, ర. 

(యు qo 
r 
ms 

న ధిక్క_రించు. 

. 1. ఉంచు. 

2. ఇల్ల డ పెట్టు, "తాకటు పెటు. 
రు అ 

స తాకు. 

4. జపసమయమున బేహానయవములను 

వీజాతురముల నుచ్చరించుచు నశించు. 
౯ 

వి. ఫు. 4 ఆ. 197. 

fens (oe 

. శ. న్యాయము పలుకు. 

E తాకటుెపెటు. 
స) స) 

ల 
0) 

“Gl ప పట్టించు. 

9, చలింప జేయు. 

a, (తల) కుడియిడనులకు ఆడించు, 

4. అంకిత మునరించు. చంద, వ్ గే 

. శ. నరున దీక్చు. 



649 పంటించు 

పం కులుతిర్చు వ మి. ఆఅ, (కి పం కిగా? గూర్పు౦డు. 
ఆ టాం + 

వం కులునొగు వ; మి. అ. (కం బంతులుదీర్చి కూర్చుండు. 
అనీ x 

పంగటించు : చే. అ. కి. ఎడముగా చాచు. (రూం) పంగడించు, 

పంగలించు. 

పంగలువెటు : చే. అ. శః కొమ్మలువేయు. 
లో రం (ad C 

వంగించు : చే. స, కి. కోపించు. 

పంచనామా జరుపు: అన్య. డే. న. (కి, హాత్యగాని, యిల్లు వెలముగాని, 

జరిగినపుడు అధికారయు క్రముగ 

విణారణ జరుపు. 

పంచబంగాళమగు: చే. అ. కి. చెల్లాచెదరగు. 

పంచితిలు : చే. అ. కి. గోను మూతేము విడుచు. 
“౫ంభీర గోరాజమున్, నేలంగాలంగం 

దన్నె( బంచితెలలూా .* భాగ. 

సంచెడుపగు ; చే. అ. క్రీ. పనిచెడు. 

పంచారించు : చే. అ. [క్రి 1. వ్యాపించు. 

౨. అతిశయించు. 

8. నిక్కు. 

వంచు : చే. న. శ్ర. 1 ఆజ్ఞాపించు. 
ర 

ల పుచ్చు. 

ఏ. విభాగము సేయు. 

వంజ్ర3ంచు . దే. న. క్రి. అభ్యర్సించు. 
థి 

“దాని, గబ్బి చనుదోయి యెదనుంచి 

కాంగిలించి, పడతిజో జెల్పనలదని 

పంజరిం-చి.? రొ సా. 2 ఆ. 

సంటించు : డె. అ. (కి 1 జాగుసేయు. ౨. తేడయిడు. 

న, (కి. 1. అనుమానించు. 2. వరుసపెట్టు. 

“పకులచల పంటించి చంపుచు”” 
మట్ 

క, వ. రా. యు. కాం. 



పంప్తుకొటు : 
A) 

పంపుజేయు : 

వంప్పవడు : 

పంపువెటు : 
63 | 

పం(ప్రచేయు వ 

పంబు ; 

పకపక నవ్వు : 

పక్కు_గట్టు : 
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డే. న. క్రీ. పర్టటకోలతోంబోడుచు. 

చే. అ. శక. 1. ఫలించు. 

2. శయనించు. 

దే. అ, శ్రీ. 1. శయనించు. 

2. ఫలముగొను. 

: దే. అ. కి. 1. ఉత్పనము సేయు. 

2. జఉండుగనాంటిన లె నంటకములతో 

పేరందుసేయు. 

డే. న. డీ. 1. వోటీచేయు. 

2. విధించు. 

అ. క్రి. (పతిజ్ఞచేయు. 
ర 

డే. అ, కిం అప్సుడ్ నటుక గా పచ్చి తలచూపు. 

కు. నం. 

బె. న. శ్రీ. పనిపటించు. 
జ్ లు 

గు Er పంచు, ప్రచ్చు. 

చే. న. (క్రిం 1. ఆజూనించు; 
గా 

౨. పంపించు 

అన్య చే. అ. కి. ముఖసుతీేచేయు. 

చే. న. (కి. దుష్టశక్తులను, దయ్యములను బె కిపంపు. 

చే. అ. కి. అజ్ఞాపింపయిడు. 

చే. న. (క్ ఆజాపించు 
షు 

దే. న. క్రి. విభాగముసేయు. (తెలం) 

దే. అ, (క్రి. అకశిశయించు, 

చే. అ. (క. పండ్లు కన్సడునట్లు మిక్కుటముగా 

నవ్వు. 

చే. స. క్షి. న్యనహారమును దృశముచేయు. 

దే. అ. కి. పొరగా నేర్పడు; రూ. పొక్కు గట్టు 
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ల 

సము గొననెయు: జే. న. కి. గాథముగా నాటునట్లు (వేయు 
క్షి చం ౧౧ 
చవసషరరించు సం. అ. | పత్సము నహించు. 

పత్మలించు నం. అ. క్రి ఆఇప్పవేయు. : . 

వగగూను చే. స. కి. విరోధపకు. 

కగు "జీ. న. (కి. దాిట్ర్రిం, 

సఎగటుచూప దే. న. డీ. మురిపెము కనంబజుచు. 

పగ దెంచు : బే. స శ. చంపు. 

వగ6ంబటు : "బే. అ. శ్ర. పగంగొను, 
ని 

వగులంగాటు : చే. న. (కి. సగుల్ను 
A) te 

పగులంబడిసపోవు: చే. న. (క్రి. అధికముగా. దిట్టు. 
అ, శ. నితుగంబడిపోవు. 

చగుల(బాటు : చే. అ. (క్రీ. పగులు, 

సగులిచ్చు : దే. అ. కి. వీటలువాణు, 
కల్ 

పగులు : దే. అ, కి. భిన్నమగు, (రూ పగలు, 

వగులుచు చే. న. కి. పగులంజేయు. 

పగులుచూప్త చే, అ. (క్రి. భిన్ననుగు, 

సగులుటోయు : చే. అ. (క్రి. 1. పగులుమాపు. 
2, పగులుటకు (పారంభించు. 

వగులువారు "ద్, అ. కి. వీలు. 

వగించు : చె. అ. [కి వజ్హలు పలుకు. 
౧ (3 

పచనము చేయు : 
సం. స. (కం వండు. 

వచియించు : 

ప చేళిమవ గు: నం. అ. కి. తనంతట పక్వనుగు. వె 

పచ్చబారు చే. అ. క్రీ. పండబారు. 

అడ ల్ కా 
పచ్చాన వెట్టు చే. న. శీ అడ్డముగాంబెట్టు. (చెలం) 

వచ్చిటేరు : జే, అ. కి. పచ్చియగు. 



పచరించు : చే. అ. కి. (పన ర్హించు. 

న. (కి. 1. (పసరింప చేయు. 

2, నరకుల నమర్స్యు. 

ఏ, వలను పజుచు. 

4, (ప్రయోగించు. 

ర్ చాచు. 

6. నడపు. 

7. సవరించు. 

న. పక టించు. 

1. నడు. 

2. |పనరింపంజేయు, 

సజీతుచెయు : డే. న. (కే అవవానపటిచు. (తేలం) 

పటపటపండ్లుగీటు : చే. అ. (క్రి. పటాత్కారముతో దంతములు 
కొొలుకు. 

పటవణీంచు ; చే. అ, (క్రి. వ్యాపించు. 

వటితళించు : 
చే. న. కి. చజచు 

పటితాళించు : | న 

పట్టంచు వ చే. న. (కిం 1. ఏద్వ్యాస్థలకు నూతనవు నకము 

(పారంభముచేయించు. 

ల. ఇతరులచే స్వీకరింపం జేయు. 

అ (కి. నికీ.ంచు. 

““శేప్ప ర్స్ పని పట్టం చె దను”? 

పటించుకొను . చె. న. శ్రి. 1. ఒక విషయమె (శదదూవు. 
Pan = యా లో 

2. తన, అక, తాను లవమ్యుముగా నెంచు, 

పట్రపల్టారు ఏ ౧ చే. న. శ్రి. 1. అధికముగాం గలత నొందించు. 

సతివాలారు? : ( 2. జరిగిన దాసిని గూరి 
శు ఇ) జి 

వూటిమాటికి దెప్పిపొడుచు. 
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పట్టయాడు జే 

వ్రటందు : "జే 
ఠి 

పటుకు,_న కొతు: 

జ్ 9 
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ర్య (ne 
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- అనలంసించు. 

. పట్ల కొనుటకు పెల్రనసు. 

క. పటుక్కు_మనునట్లు కొొబుకు. 

. 1. చెలు. 
ne) 

ఏ. బహుకాలము గతించు. 

౫. అనధి నిరూపించు. 

4 పటుపటు. 
ఓఏ 6% 

స. అంగీకారము కాకపోను. 

6. (పారంభముచేయు. 

7. అంటు. ““ప్ప్నిక క్షరమునోటపటను 
లు 

8. సంబంధము కలిగియుండు. 

“నా “కేబు పట్టినది?) 

9. ఏర్పడు. 

10. వచ్చు. (గింజ పట్టినది. (కొవ్వు 

పట్టినది.) 
లు 

1. (గహించు. 

2. భరించు. “ఇది సేరబియ్యము 

పట్టును. ”” 

ఏ. [ప్రమాణము నరివోను+ 

“ఈ 'యంగరము నా (వెలి కిపట్టినడి .” 

4. శంఖాదికమును ధ్వన్యావిర్భావ 

మున కనుకాలముగ పట్టు. 

స్ట్, నంవాహనార్థము పట్టు. 

6. తదనంతర కా ర్యానుకాలముగయగాని 

కా ర్యార్థముగాని యొక నస్తువును 
(గహించు. 

7 సించు, గ గహణము పట్టినది.” 
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8. ఆశయమిచ్చు. “పట్టివికువరాదు.” 
త్యాగ. 

9, కళ్ళు పట్టుకొను. 

10. ఎక్కించు, “నడ్లు బస్తాలకు పట్టిరి.”' 

. న. శ్రీ. 1. భూతాదు లా వేశించు. 

బయ సూత షముగ (గహించు. (విద్యా 

స. దొరకనిదానిని లభింపంచేసికొను. 

4. ఆ శ్రయమును దొరకించుకొను. 

ప్, (దొంగను పట్టుకొను. 

6. అపుషొను. “నవ్వు పట్టుకొన లేక 

పోయెను.” 

అ. కి. 1. కార్యన్య(గమగు శరీరై కచేశమున 

రక పసారము తేగ్గుటచే విగియు, 

ఏ, ఒక నస్తువు (గహించబోయినపుడు 

నేకులు మొ! యడ్డగించు. 

. స. క్రి. విస్తరి వేయుటకు ముందు స్థల శుద్ధి చేయు. 

“కరగృహీతములైన పరిమళోదకములు 

పలుచగా. జిలికించి పట్టుచేసి, 

రమణీయ ననరత్న రజతభామిోకర 

రచితంబులగు ప భ్భెరములు వెట్టి.” 

+ ఆధారము తపు. 

నశమువేసికొను. 

. 1. నిరోధించు. 

౨. బిగించు; (లేపాదులు) 

స్, తీ వముగా కార్యన్యగుం డగు. 

ఎ సన, (కి. చిక్కి౦పంజేయు. 

చ @ 

eo (య గ్య 
[జ 
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పట్టు పెట్టు చే. న. డీ. పట్టు చేయు. 

పట్టులుపటు : చే. న. (కి, కు సీలుపట్లు. 
క రలు 2 లు 

పట్టువడు : దే. అ. (క్రై చిక్కు, విదితవుగు. 

పట్టువదలు : డ్, అ. [కి 1. కార్యవిరామను నొందు. 

2. చాసియంతట నది నడలు. 

ను, (కి. నదలి పెటు 

పట్టువణుచు ; టె. న. | క్రి ఒప్పుకొనునట్టుశోయు 

పట్టు వేయు ; చే. అ. క్రి. 1. ముగ్గులువేయు. 
లి (గహాదినివారణవా ఆరు పట్టులు వేయు. 

స, నొనటివై శొంఠి ఇు|!వి చాది కోయు. 

సటువటు ; డే, అ. కీ. కు వీలుపటు. 
లో ఆ ర 

పరించు : నరి. న. [కి చదువు. 

పడగలుకూలు : చే. అ. కి. శుక్కెములు రాలు. 

పడగెట్తు 5 చే అ కి. ధ్వజ మెత్తు. “ేత్రిక్టిం బడ శగెత్తు. ఏన్ని 

పడచు ; ; దే. న. శ్ర. పడయు. 

పడదిసిపోయు : జే న. శ్రీ. బలవంతముగ జౌవధము సేవింపంజేయు. 
సడదీసి విగించు. చే. న, (కి. బలనంతమున న్యనహోరమున _ బెసక 

కుండం చేయు. 

సడదొసికొనివచ్చు : బే. అ. (క్రి, 1. శాగ్యత్మీనతలో మనుష్యులను 
కానకుండ (తోసికొనుచు 
ముందుకు, బోవు. 

2. నిదాదు లొక్క_సారిగ త్మీవ 
రూపమును ధరించు. 

“నిద పడందోసికొని నచ్చ 
చున్నది.” 
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వశటబడ(చాబు ; చే. అ. కి. తప్పటడుగులు వేయు. 

“పడ (బడంచాలటుచునవ్ వడయం బట్టని దల్పిని చం; (డి చేలభో 

కలని తమ్ము గుట్టల నవీనకులాంగన పోరు'లేసి. 3? 

ళం లో శే లీ ఆ ఓ య ర్ట ల ఈ ర్వి ఉత 

fo fo ఓం €గ్న 

లీ 
fp ౬ రో 

eg 

0? 

క. 7 

| Gy Ur 

లి త్రో 

తు ఉలి 

| 

రం 

పాండు. గ ఆ, 

చే. స. (కి. పొందు (బిడ్డలను 

చే. అ, శీ. (నేల గుంటప డు. 

చే. అ. (క్రి. వశ మైయుండు. 

; దే, అ. అ క్రి. జలుబుచేయు. 

జే, అ. 1. క్రిందంబడు., 

వొటుపడు. 

. లిటుతిను, 
(౧ 

ముదపడు, 

కోపము మొ! సర్యవ్కారములను 

పొందు (కోపపడు, భయపడు, 
వూహపడు మొ) 

. నాళణొాములు ఇచెలు 
na) 

స్నేహము భాసించు. 

““వారిద్దజకు పడును, వారిద్దజకు 

పడదు.” 
చాపలో జల యూబు. 

కలహము నంభవించు, 

వూ రిక్యురకు పడది. 
౮వ 

. శరీర మొకసితిలో నుండు. 
థి 

బోర్శగిలపడు, చేర్ణగిలబడు, మొ 

ఒక స్థితిని పొందు. 

. లంఘనములు పడు. 

13. అపతిప పడు. 

అడుపదు, 
G3 
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వను; 15. అడ్డముపడు. 

16. వ్యాధిగస్తుం డగు. 

17. ఎగిరిపడు, ఫొగకుచూపు. 
18. ఎత్తుపడు. శ క్రివిీహీనమగు. 

నా డెక్తుపడెను. 2 

19. లేవనె క్రవలసిన స్ధితి: తోనుండు. 

(దుర్షశాపన్ను (డగు. ) 

జ. అ, (క్ర. నేయి మొ! కొనునప్పుడు పాత్రలకు 

నరియగు తూకము “పెటు. 

పడిచచ్చు : చే. అ. డీ. 1. నశించు. లు 

౨. మిక్కిలి ఆన కిమాపు. 

; చే. అ. కి. జీతముకొ కు పసవేయు. 

వడిపోవు : దే. అ. ;కి. పూలు, 

1. వైరము (ప్రకటించు. 

2. నినృత్తువయగు. 

“కాళ్ళు పడిపోయెను.”? 

: చే. అ. శ. పల్లములో నీళ్ళు నిలుచు. 

పడివెము : చే, అ. (కిం దిన నెచ్చమిచ్చు, భృతి నిచ్చు. 

చే. న. (క్ర. భోగించు. 
“అందరికి నన్ని రూపంబులంది పొంద... 

. .యిరునురకు మువ్వురకు మటణియెనుర 
కును, బడక యిచ్చు చు. 'జనలొ నోపాలు. 

డవుడు.)”” దన. చ. రి ఆ. 

పడుకవాసియగు : పశునులకు దోమకాటు లేక నిదురపట్టు పదేశమై 

యుండు. (చేయినాసియగు) 

వడుక వేయు : చే. అ. (కి. జబ్బుపడు. 

సడుకొను : చే. అ. కి. 1. శయనించు. 

2, న్య నహోర మాగిపోను. 
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పడుచుకొను : జే. అ. శ. వ్యభిణారముచే నంపాదిం-చు. 

పడుచులేచుచు6జేయు : చే. అ, డీ. లేనియోవికను'దెచ్చుకొ నిచేయు. 

పడటంగల్సు వ డే, న. [కేం ||. కలుష మొనర్భు. 

2. నృథాయొనర్ను, రరూా,పి. పి. 

పదనిచ్చు : చే. స. క్రీ. 1. పాకమునకుండెచ్చు, 

“పన్నీ టన్ నయనమ్ము లొళ్షైం దనువుం 

చాటీరప౦ంకంబుతో. 

జెన్నారం బదసిచ్చి గీరి పిగపసెన్” 

హాం, వి. 1 ఆ. 

లీ, నరకు చేయు. (పొగాకుపదనుచేయు) 

రకా. పదనుచేయు. 

పదనుకొను : చే. అ. కి. 1.కార్య_ప్రరం భోనుకూలదశే నొందు. 

2, సహజమైనది తదంశమునం౦దుంహాడ 

ఛాసించు, (పకాశించు. 

“అజచందులోని చిహళ్నీంశనునుంబో లె 

నుదుట గస్తురిబొ గాటు పదనుకొనల.”” 
లు 

పాండు. 4ఆ, 

పదరు ః చే. స. Es 1. కోపించు 

2. చలీంపంజేయు, 

83 ఆవేపించు. 

4. వదరు 

పదస్తుచేయు : అన్య. డే. అ. క్రి. 1. భద్రముగా చాచిపెట్టు. 
2. విలుననదిగా భావించు. 

య 

పదిలవడు; చే, అ. క్ర. 1. భృదపడు 
2. సిరపడు. 

భా 
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దే. న. క. భ దపజిచుకొొను. 

దే. 

9. 

౫ ౫ ph ph మి 

“హృదయము పదిలింప లేక.” భా.రా. 

“ఎద పదిలించుకొన్నది' ఆం ధపశ స్తి. 

ఆ, (కీ. l. తేషగపడు. 

న, డీ. 1. దూసించు. 

9. బదరించు. 

న. [కి. పదురంజేయు, 

భూ. పదుచు. 

ఆ (కి. (పలావించు. 

సం (5. వియాగించు. 

అ, (కై, కా-ర్యాననరము కలుగు. 

న, (కి చంపు. 

అ. (క్. 1. కార్యము పూ ర్తియగు, 

౨. సేదపడు. 

న. మృత్యువు సమీపించు. 

4. కొజుగాకవోవు. 

“వాని పని యమెపోయెను.”’ 

న, (కిం పనిగొను. 

అ. క్రి. (పని +పడు అక్క అపడు. 

స, కి. 1. అభ్యసించు. 

అ (కి. 1. ఆజానఫవ రియగు; 
కా నూ 

2. "సెలవు త్రీసికొను. 

న, (కి. ఆ గహించు 

అ. కి. l దృఢ పడు 

౨. కలుగు. 

న (కి. 1. వియోాగించు 

౨. ప . 
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పనుపడు : బే. అ. కి. 1, కలుగు, 

2, నాటు. 

8, కార్యము సవుకూడినచ్చు. 

పన్ని దముబొడుచు: జే. అ. శ్రీ. పందెము వేయు. 

సన్నుపడు : చే, అ, శ్ర. 1. కలుగు. 

ఏ. నాటు. 

ఏ, నాడుకపడు. (పే. పన్నుపణచు. 

పన్ను నెజచు ; జే. న. (కి. ఉన్నకుదిరిక పోడుసేయు. 

పన్ను : చే. న, క్రి. 1. వ్య్యూహములు దీర్వు. 

* సిదపజుచు. 
IG 
ఐర్పజుచు; 

॥ క్కటపన్ను . 

అమరు. 
క 

నాగలి ముగు సాధనములకు 

(తాళ్ళతో కాడి  చెంందలగునపి 

యమర్శ్సు; . 

గగ వలపన్ను. 

ఆ (కి. 1. కలుగు, 

పం tb 

రాలా భూ 

, థి ర 
పన్నుండు : దే, అ, క్ర. శయనించు పరుండు. 

పన్ను పడు ; దే, అ, శ. 1. కలుగు. 

94 నాటుళొను. 

ఏ. వాడుకపదు. 

సపు చేయు : చే. న. Es 1. జనలు కందులు మొ! దాసి పొట్టు 

పోయి (బైద్దలగునట్లు చేయు. లం 

2. పోడిచేయు. 

ఏ. నటుమాడు. ఆం. నా. 4 

4. బేడలుచెయు. 
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పష్పులుడుకు దే. న. శ్రీ. 1. సాధ్యమగు (సామాన్యముగా న్యకి 
Ow డి గా 

శేక్షమునంచే ప్రయోగము.) 

“నాదగర నీ పహ్వు లుడకవు.” 
౧ రాం 

౨. ఆటలుసాగు. 

పప్పెతు : చే. న. (కి. తగినతా స్పి చేయు. 
Pana) అటే 

పమ్ము : "దే. అ. (క్, అతిథయించు. 

సయనించు : డే, అ. (క్రైం (పయాణముచోయు. 

పయ్యాడు ; చే. అ. శ. 1. ఆవహీంచు, 

౨. పెనినాడు. 
" గి 

ళ్ 
లం కలిసినచ్చు. 

“ఈక కయేమిటి కట్టులయ్యె నెవతే 

చెప్పెరా యోబుడి దిని క్వ్వేళ 

దయ్యంబుసో శెనో తనయదృష్టంబు 

పయ్యాడి దీని నెపంఖెన యదియొ. 

క. న. రా. శాల. 1. 

అల్ల - ని జ ఇ దే లో ఉప రాజ్ 5 పయిసత నయు: స కి. ఉపరతిసేయు. శీల . 
వొ 

పయి సేయు ; చే, స. డి. ఆ|కీమించు; 

“గరణి ఏీయంతపాతకు6 జూడవేదు 

నయసువాండవు నీవు వార్థకంబగుటం 

బయిసెయకున్నా (డం బదరి నిమిోాంయద.”” 

క, న. రా. ఆరణ్య కాం. 

వరఠొాయించిచూచు * చే. న. (కి. విషయము తెలిసికొనుటకు నిదా 

నించి చూచు. 

పరకాయించు + చె. స శ్రీ. పరికించు పరీతగాంజూచు. 
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సరంగించు : దె. న. (కి. పరగించు. 

GX . నంగతి పంచామృతములు 

పొంగుము రనవితతి గూర్సి పుటమిడి యజుండా 

బంగరు సిగులగులిక య 

వంగించె ననంగ నుంగరము నిడి నతినల్. 

మయా. ది. పి, 

వరయ : చే. అ. కి. 1. పయు క్తమగు, 

ల (వేసిద్ధముగు. 

3 పన ర్రిల్లు. 

4. (పవరించు. 

ఫ్, (పయాణమగు, 

6. పనహీంచు. 

7. నిహరించు. 

సరడులె క్రియుండు: చే. అ. కి. కాయలు కాచు. ప. వీ. 

వరపరగీయు ఏ; చే. న. (క. -వగముగా నవిస్సషముగొ (నాయు. 

పరపర చించు :; చే. న, కి వేగముగా, లేక కోపము తో చించు. 

పరప్ప ; దే. న. క్రీ. 1. బాణములు _పయోగించు. 

బి, (పనహి౦పంజేయు. 

పరమువడు చే. అ. (కి. _పాణావారము నడు. 

వరవంజు దే. న. కి. 1. (కమ్ముకొను. ౨. ఆనరించు. 

సరవ్నద్రోలు : చే. స. కి. వేటాడునపుడు పొదలోనున్న జంతు 
వులను బైటకు (దోలు. 

సరవళ్ళుదొక్కు.: చే. అ. క్రి. కోపములో గంతులు వేయు. 
వరవసముచేయు: చే. అ, శ. ఆ వేశమునొందు. 

“ఇట్లు శిఖండి గండడంగి పోయినం గని 

నుత్స్య చేది శేక్రయాది సైన్యంబులు 

పరవనంబుచేసి యురవడించిన.”” 

దోణ. 4 ఆ. 
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న్ E వ్యాపించు 

స. క్. 1 ఉపేక్ష సేయు 

2. మటుపు కలిగించు, 

౫ బహుపరాకులు చెప్పు. 

4 హాచ్చరించు. 

అ. (కి. (పమాదపడు. 

అ. క్. 1. బలము:;వవావు. 

2. శ ర్యమును (పకటించు. 

ఎక సక్కె_ములాడు. క 
స, కి. అవమానించు. 

(క్ + ఎవరెన చనిపోయినపుడు వారి కత్సంత 

బంధువు లనవారిని పలుకరించు. 

(డే. స. E చక్క_యగా విచారణసేయు. 

. న. (క్రి. చక్క_ంగా వివారించు. 

స. కి. న వచిందు 

స్క (క పముజు ల కో (క శ్తిపీడి) సట్టు. 

గషటునదేచేశుల మొలబన్యనంప్ర 

దొరలు పసిండిక తులు పరియజించి 

కుండలకోటీరకోటితో దిన్యమండ 

నంబులుదాల్సీ.”” క.వ.రా. అరణ్య. 

స కి. పరీకుంచు, 
అ, డీ. 2. ఆయ త్రేపడు. 

“పంకనిర్మన్నమగు గోవు. బరికరిం₹ 

సుక రముగనుద్ధరించుగాప పకునిమాడ్కి_ 

వై భా. 1 ఆ 

అ (క 1. వలసిన నస్తువులను చెకరించు. 



ప3(క్రమించు : 

పరి |కీడించు : 

పఏగ ఏరు: 

పగటు ; 
ట్టి 
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సం. స. కి. ఏర్పణచు భాన. శాం. 5 ఆ 

చే. న. క్రి. 1. పీకీంచు 

9. ఏవారించు 

ఏ. చూచు 

నం. న. శ్రీ. కీ ర్తనముసేయు 

నం. అ. కి. సర్లమించు, బయలు జేరు. 

న౦. అ. [కేం సివారించు, 

చే, అ. (కి. కోసిన మెరు కట్టలు కట్టిన తర్వాతే 

[కిందపడిపోయిన కంకులను వరికొ ను. 

చే. స. (కి. మునుము పెట్టు. 

“నిక లు పారలు గడపారలును 

మునలముల్ డాల్బీ కేమ్ముక పరిగట్టి 

యిలయెల్ద (దవ్వుచు. క .వ.రా. బొల. 

చే. స. శ్రి. ఎన్ను. 

చే. అ. (కీ, బారుకతీటు. 

న. కశ. చుట్లుకొను. 
(a) 

నం. న. క్రి (ప్రియముతోం బుచ్చుకొను. 

సం. స. (క్రి. 1. కలిగించు. 

ల. చేయు. 

నం. స, డీ. 1. మోదుు, కొట్లు, 

2. నేలను దిమ్మిన 5 మొదలైన వానితో 
కాగు గొట్టు. 

నం. న. శ్రీ. ఎదురాడు. 

నం, స. [కిం 1. స్నేహీంచు. 

2. మటిగు. 

సం, న. కి, పరిచర్య చేయు. 
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పుచ్చేదించు : సం. స. కి. 1. ఛేదించు. 
౨. వడివడిగా చేయు. 

స్, నిశ్చయించు. కు. నం. 6 

పవజియు : చే. న. కి. పొలించు. 

“పండినచేఆల పరిచే సివుంటి.” కా. 
మని, paar.) 

పంథవించు వ నం. న. క్రి. 1. పరిథవిల జేయు. 

9. నడవు. 
ఏ. అతి కమించు. 

పఎథ విల్లు : సం. న, కి, 1. ధరించు. 

అ, (కీ. l. (పవ ర్తిల్లు. 

2. అతిశయిలు. 

పణమించు ; నం. అ EB. lL నంజోపి.౦చు. 

2. మార్ప్సునొందు. 

న. (క్ర. నమన్కరించు. 

పరితపించు : నం. అ. కి. నంతాపించు., 

వఏతోషించు నం. అ. కి. మిక్కిలి నంతోవీంచు. 

పరిత్యజించు నం. స క్రి. బొత్తిగా విడచు, 

పరిపాలించు : నం. న. క్రై. చక్కలాంగాపాడు, 

పకిప్రోషించు: నం. న కి. చక్కలాయోమీంచు. 

పరిభవపడు ; నం. అ. (క్రి. పరిభనముచెందు. 

పరిభవించు : సం. న. కి. అనవమానించు. 

పరిభమించు నం. అ. కి. అంతటందిరుగు. 

పరిమళించు సం. అ. (కి. తావి పీచు. 

సరిమాటుచు: చే. స. కి. 1. ఖండించు. 
2. చంపు. 

పవియలువాలణు : చే. అ. శ్రి. వీటలువాజు, ముక్కలను, 

సంయాచకముచేయు: చే. న. శ. పరిహాసించు. 
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సరయు : జే. అ. (కీ. 1. తొలంగ,; 

ల, చెడు. 

ఏ. మోందిభోగము సారహీనము 
cn 

చెక్క_లువాసి రాలు. 

సపరిలంమంచు : నం. స, కి చాటు. 

పరివర్రించు వ నం. న, క్రి 1. చుట్టినచ్చు. 

2. వమార్చింప6ం చేయు. 

పరవశించు : నం. న. (క్రి. మిక్కిలి సాగథధీనముచేయు. 
పరివేషించు : నం. న. కి. చుటుకోను, 
ల A) చీ 

పరివోవు : డే. న. క్రి. ఆక్రమించు. 

అ. కి. 1. చెడిపోవు. 

లి. నీంచ. 

పరిశిలించు ; నం. న. శ్రీ. శోధించు. 

పరిశోధించు : నం. న. శ్రి. మిక్కిలి శోధనమువేయు. 
పరిిశమించు స౦, అఆ క. శాస్తా)దికములందుC గృవి. సేయు. 

పరిసిపోవు : చే. అ. (క్రి. 1. కొన్నాళ్ళకు దోష ముపశమిం ద 
౨. మాసిపోవు. 

రూ. పరిసిబారివోవు. 

పరిస్పోటించు వ; నం. న. కి. 1, చీల్చు. 

బి (పకాశింప(జేయు. 

పఏషించు నం. అ. (క్రి. పరియే చనముసేయు. 

పరిషేధిందు : నం. న. (కి. నిషేధించు. 

పుషు)_రించు ; నం. న. ,కి 1. చక్కంబెటు. 

- | - ల, . 

స్, సర్దుబాటు సేయు. 

పరిష్యజించు : నం. స. శ్రీ. కొణిలించు. 
పంహారించు ౩ సనం.న * క్రీ, 1. విడుచు; వినర్తించు. 

జ 
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జే. GL పోయోొట్టు. 

అ తోయి. 

స్, (పయోగంచు. 

4. పూయు. 

చే, స కి. వేటయందు మృగములను పొద 

నుండి వెడలలొటు. 

89 
దే న. [కి. 1. అపహరించు. 

౨. చంవు. 

చే. అ. (కి. చీలు. 

చే. అ, క. 1. కొల ల్లనోవు. 

2. నశించు. 

చే. స. కి. 1. పడలచేయు. 

2. దుప్పటథిపణచచు. 

ఏ. పాటుపడలగోేయు. 
చే. ఆ, (కం వ్యాపించు. ( తెలం.) 

న, (కి, విశాలముచేయు. 

డే. న. (క్రి. చదువవేయు. 

దే. అ. కి. చదు వారంభించు. 

చే. అ. [క్రి 1. పండు. 

2. ఫలించు. 

జే. అ. కి. కప్పముగోను. 

చే, అ. E తెల్ల వారు. 

దే. అ. [కి. ఆహారము తీనునప్పుడు పదా! 

నాసికారం ధములోనికి. బోవు. 

దే. అ. (కీ (పలాపించు. 

దే. అ. శ్రీ. పలవరించు. 

దే. అ. కి. పలవించు. 



101 669 పలీకొటు 
A) (ప) 

పలాములుచేయు: చే. న, శ్రి. 1. పాడుతేయుః 
౨ వోవీడిచవేయు. 

పలాయనసూ(త్రముసఠించు; సం అ. [కి పాటిపోవు. 

రూ. పలాయనము చి తగించు. 
అయితే 

పురబాణు : చే అ. శ్రీ. 1. వివర్ల మగు, 
క్త 

ల పాకొన్ముఖవగు, 

మటుకరిం-దు ; జ అ. కీ మాటాడు. 

న, క్. 1. మాటాడించు, 

2, హొచ్చరించు. 

సన్, ఆపదలోనున్న వారి నాశారసించు 

పలుపు ; దే. అ. (కీ. మాటాడు, 

న. (క్. 1. అను. 

2. నిందించు, 

పలుకుచేయు : జే. న. క్రి, అన్నమును అపక్వస్థితిలో దించు, 

పలుకులిచ్చెయు : దే, స. (కి. ముక,_లుచేయు. 
పొట్రకులు చేయి; ( ౮ గా 

సలుచ6ంబడగిపోవు: చే. అ. (కి. 1. పలుచనగు. 

2. గొరవము తగు 

పలుచబడు . చే. అ. (కీ. 1. పలుచనగు. స్ట్ 

ఏ. గౌరవము తగు 

సము ; చే. అ. (కి. వలాసించు. శ 

పల్కారించు ౩ చే. అ. (కి. 1. మాటాడు. 

న. (కిం 1. మాటాడించు, 

2 హాచ్చరించు, 

సల్లికొట్టు : అన్య. చే. అ. శ. 1. గతితప్పు. 

PR తేల కిందులగు. 

3. చచ్చిపోవు. 
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జే. స. క, 1, పలముక్టటు. గీ. 1. పల్లముకట్ట 
2 జీను వేయు. 

బే. యు, E || న్య తవ ముగు 

2. చలించు, 

:3 తెల (బోవు 

శీ. ఎజినాయి 
యి 

చే. అ. l. ఎగురు, (పావురము నలె) 
॥ 2. పల్రలుగొట్లు. 

వ్ర 

చే, స (క్రి, l. పల్యాణముకట్టు. 

లి అంభారీవై చు. 
స౦. అ, (కి. బగు, చిగికించు, 

అన్య. చ, ట్ర (కేం గుజ్జము మొ! నిలువక ఒక దాటు 
నోవ్చు, (పయాణముచేయు. 

ను, క జాథించు. 
హాంన, 

అ. కి, దంకేమధ్య మునఆహారపడార్థము చిక్కు 
కొన్న ప్పుడు సూచీముఖాదోల తొ కుట్టు. 

* దంతకుతము సేయు. 

అ. (క్. (పలావించు. 

పెండి యయిన తరాంత మగపెండ్డి 
వారిని వెళి ఛవొమ్మని స ళ్ళెమును 
_మోగించు. 

_ శయనించు, 



చశువతీంచు ; 

పశువజుచు 

తసందు చే. యయ 

య గ నల a 

రగు గి రగొను . 

ఒర ఆపు 
రంగం (గు, 

నసచెడు : 

671 పఠశీ కరిం చ 

నం. న. (క్రీ. బలిపెట్లు. (పశువుగాం జేయుఎ 
A) 

సం. న. కి. యజ మున౦వు బలియిచ్చు్యు. 
ద్ద . 

డే, న [కి. 1. అందమువేయు. 

బి మేలు ఎగానున్నదనసి నిర్ణ యించు. 

చే. న. శ్రీ. పీడించు. 

దే. అ. క్రీ. విశదకుగు. 

దే _ టు డి. 1. రుచిచెడు. 

ల (పయోజనము చెడు, 

స, నోభ చెడు. 
౨,౧. అ (కి, వ్య్యానించు. 

య్యా [కిం వాచచిపటు 
నో 

స. (క్రీ. భుజించు. దూ. పసాబడు. 

ఆ Dh ph ob gh పష 1. గాలిపట్టు. 

ఐ. ఆంకలిగొను. 

ను, (కం |, ఆమాకీర్రీయయు. 

2. కుక్క_లు వాసనబట్టి కనుగొను 
రా. 1. పసికట్టు ల. పసిబటు 

చే. అ. కి. పనుపు పూసికొని జలకమాడు. 

డే. అ. (కి 1. పశ్నాతాపపడు, 1 

౨, నంకోచించు. 

3. నిదానించు. 

4. పలిలీలించు. 

"దె. అ. కి. హోరతిపట్లు 
రి 

(శ్ర ఆ, శ. పీరభదుని ప శృముపట్టు. 

చే. న. కి. అన్నము నడ్డించు, 

నం. అ. [క్రైం సశతుము ననలంవించు. 



సొ 
పాగెముడుగు ; జే. అ. (కిం న్లోథ కోలో్సవుం 

సాఆగిలు 'దే. అ, శ్రీ. పొంది యగు. 
ఇని. 

వొంతు : దే. స. శ్రీ. పూడుచు. 

పొగుబడు దే, న. క్రీ. మె తేబడు, ముదకటు. (చెల్లపుపా, 
J - ద టబ ౧౧ 

పొచికపాటు చే. అ. |. వేసినయెత్తు సాగు. 

వాచిపబు 
NV దః 

చిపోవు : ఓ చే. అ. [క్రి చెడిపోవు. (అన్నను పాసిపోయిః 

ఓ పాయం:చబేయు. 

2. చిక్కె_డలించు. 

ఏ. తొలగించు. 

ey ల od. a fo 

పొటనసేయు : చే, న. (శ్రీ. పొపటదీయు. (అలంకరించు మః 

పాొటహాడు ; చే, న. కి L చేలము వేయు. 

అ. డీ 2, వేలములోంబాల్లాను. 

పొటించు : చే, న. కి. 1. ఆదరించు. 

2. విణారించు; 

నే (పతీవీ౦చు. 

4. ధరించు. 

5. పొందు. 

పొటి కెక్కు ; చే. అ. (కి. (పశ స్తిపొందు. 

పాటిగొను =: చే. స. [క లెక్కవేయు. 
వాటిచూడు ; చే, అ. (కి. గుర్తు చూచు. (తెలం) 

వొటిదస్పు : చే. అ. కి. 1. పశ స్తిపోవు. 
౨ గంటి తప్పూ. 

ఏ. నియవుము తప్పూ, 
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ఫా చు చే. అ. (క్రీ. కలుగు. 

పాటి "సేయు డే. న. క్రి. లెక్క_సేయు. 
పొటున6బడు దె. అ. (క్రి. 1. పస యథాకమయమునం బకు. 

2. యభథాస్థానమునం బడు. 

స. యథాస్థితికి నచ్చు.. 
పాబునతు దె. అ. [కి శేమపడు. 

మాతు : డే. అ (కి. పాడుపడు. 

పాడిచయు : చే. అ, కి. 1. పశువులను పాలు తీసి పెకుగు 
-మొ! నవి చేయు. 

బ్ర స్యాయనుచేయు. 

మాడు: చే. అ. (క్రి. పాటపొడు. 

వాడువాణు దే. అ. కి. పాడుపడు. (పే. పాడు పెట్టు. 

పొతవడు చే, అ, (క్ పాతది యగు. 

వొతర బెట్టు జే. స. శ్రీ. 1. (కొ త్తధాన్యము (మగ్గుటకు 

భూమిలో గుంటచేసి పూడ్చిసపెట్టు. 

2. మదవుణంచు, 

పొతరలాడు : చే. అ. క్ర. 1. న ర్తించు. 

౨. చలించు. 

పూఠరించు : దే. అ. 18. 1. శోకించు. 

“రా తియగుటయు నొక ఖోరరాతుసుండు 

శ్రాధవెటంగ నొక నతి పాతరింప.” స. సీ. క. ని. 

పొ(త్రలాడు : దే. అః. 1. స ర్తించు. 

౨. చలించు. 

పొదుకొను : చే. అ. [కి 1. నెలకొను. 

2. నిలుచు. (పే. పాదుకొలువు. 

పాదుచేయు : చే. అ. (క్రి. చెట్టుచుట్టు పళ్ళెమువలె నీకు నిలుచు 
నటు వేయు, 

రూ, పాదిచేయు. 
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డీ 1. చెలకొొను? 

Dl 
౨, నిలుచు. 

కి. “శీనవిఫ్రని దిక్సు, 

. శ్రీ ఓ. నేల చదును వేయుటకు. గుంటక Dh 

తోలు. 

వి నొ రన వేసిన మెటపెరు వాళ; 

మధ్య గుద్దలించుట కుపయోగించుూ 

సాధనము పాపణము. చానితో 

చేనుకు 'ఇపాటు చేయు. 
రా 

. EZ పాపటన తం దీయు. 

. 8 E చదున గు, 

ఠ్యమానమగు: నం. అ. కి. పఠిరపంబడుచున్న దగు. రావూ. 

చే, న (కి, 1. పాయంచేయు. 

2, దున్ను. 

జీ. న. [కి Ll రుద్దు. 

ఏ. రాచు. 

డీ. నశముచేసిఫొను. 

. 1. పాచి పేముకొను. (నె.జీఎ 

2. అనననరముగా బాధ్యత పెట్టుకొను. 

కి తొలు. 

[5 వోగదోయు. 

. పిభేదములు కల్పించు. ( తెలం) 

ల [| వొయిు. 

ఏ, చెడు, “అన్నము పాసినది:ః”* 

పాయలుతీయు ; బే, న, (క్ర l. ఏిభాగముచేయు, 

2. చేనిలో జనుము మొ! చలుటశే 
భా) యా 

నరి మొ! పంటలను విడిగా. దీయు. 
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మాయవడు : చే, అ, [కి 2. వీలు 

బి తొలయు. 

వూాయవాజయు ; జే. అ. (క్రి, 1. చీలు. 

2. తొలలిస. 

ఏ. వఏజు పాయగ నేర్చుడుం 

పాయు 4; ద్క అ, డీ. 1. తొలగు. 

2. చిక్కె_డలు, 

ఫ్ పక్యపదార్థములు కాలాలి క మము 

(కై. విడుచు. 

పార 'మేదించు ; మి. ను శై తుదముట్లించు. 
ఫారాణించు చే. న కి. పారాణి పెట్టు. 

వారిఖత్తు పెట్టు : అన్య. చే. అ. క్రీ. 1. విడాకు లిచ్చు, 

లి, ఏభ క్తమగు. 

పాతు ; చే. అ, Bg. L పమగౌత్తు. 

౨. పాననను వేయు. 

ఏ. పశేనులు పాలుకొను, 

FU 1. పరు గెత్తు. 

9. కీటకాదులు తిరుగాడు. 

రూ. పౌరకాడు. 

చే. అ. కి. పరు7తీ నచ్చు. 

వొాజ6జూచు : చే. న. (క్రి. కలయంజూచు, 

దీ 

చే 

yy a 6] లో oll, E 

న, డీ. తేటుము. 

. న Er పోందోలు. 

చే. న, కి. క్రుమ్మురించు. 

పాజవేయు : ) చే. న. శ్ర. 1. వినరివేయు, 
( వి, వోంగోట్టుకొను. 



పాఅతుచూదు ; 

సాజణుతెంచు : 

పాటుఫో (గుసోయు: చే. 

పాణుపోవు : 
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చే. అ. క. 1. పిల్లలు (పాకు, 

2. పరుగెత్తు. 

దే. అ. క్రై. 1. పరుగెత్తు. 

వ ౨. (ప్రవ 0చు. 

గ. (పనరించు. 

(విరియంాలు; పండయాయు. శ 

చే. అ. కి. గృవానిరా నమయమున స్తంభాదులు 

పాతుటకు సూటి మూచు. 

చే. అ. కి. 1. పర”ౌతుకొని వచ్చు. 
వావి క 

2 పనహించు, 

న. డీ. దూరదూరముగ నూలువోయు. 

"దే అ. శ. 1. బాల పోవు. 

9. వంరనుగు. 
వీథి 

దె. న. (కీ. ఖండించు. 

దే, న, Eo టే శేకీంచు, 

2. హీంసించు (పటి పొాలార్చుఎ) 
6) 1 

“రు సాలుసి (దుంపక యూరక 

పాలార్స్సుటు పీతియె.”’ భాగ. 

జే. అ, కి. కోమలమగు, “రమణ పాల్లారు చెక్కు 

టద్దములణోడ, 0) రా. సాం. 1 ఆ. 

చె. స, (కం 1. “పించు. 

2. ఇచ్చు. "జ భె వూంబ 4 
ణు 

చే. న. కి 1 వినర్హ మగు. 
వి 

2. ర క్రతీ ఇతచేం దెల్ల నడు. 

(ముఖము పాలివోయినది-) 
( 



పాలెంబుదిగు : 

పాళాలుసేయు : 
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. భాగము పంచు, 

““వాలుపంపని యాత యేలిమాటలన 

అలుక తీర్చెదరు.”” భార. ఉద్యో.ఏఆ 

. పం౦ంచుకొను. 

. కి 1. పూనుకొను. 

లి సాాథినమగు. 

చే. స, కి 1. నిభాగించు. 

బ్ర, నిర్ణయించు. 

జే. అ. శ్రి. 1. తోచు. 
2, ఉహ కలుగు, 

(అది యెట్టుచేయుటకు పాలు 

వో లేదు. 

జీ. అ. (కి. (పొలుమాలు, బద్ధకించు. 

9 గ్ర కా 

gh Ah & (8 

(ne 

చె స శ. 1. భాగించు. 

9. నిరయించు. 
జ 

. కి. పొలుగొను. ఆ 

. అ. (క్రి. పాలుపడు. (నీచార్థమున) 

అ, (రీ పాలుమూాలు, 

. దండు నిడియు. 

dh gh db ge oh 

3 (ne 

చన్నీళ్లు పన్నీళ్ళు కనిపి శరీరము 

సపా౦చు స్థితిలో నుంచు. 

“కడుచేగ ఏిభునికిం (ాగిన నీళ్ళు 

బించెలం జన్నీళ్ళు బిరవిరణెచ్చి 

పసిడి చెంబులనీరు సాళాలు చేసి 

యక్క_డ నుంచంబు నడ్డంబు వెట్టి.” 

కా. క 

ర [no 



పింగటించు : 

పించమణ6చు : చే. న 

పింజాపెట్టు ఏ) చే. న 

పింజయటపెటు: ( 
న్ు, 

పింజించు ; చే. న 

పిండలించు ; చే. న. 

పిండలిసేయు : చే. న. 
పిండానుుడుపెటు : 

రు చే 
పిండాయూడు పెట్టు. ( 

పిండిపెటు ; దే. స 

సిండియిడు; ( 

ప్రండిలించు ; చే. న 

బెండు ; డే. న 

న 

య oe 
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అ. (కి. కాపుంకు. 

డే. న. శ్రీ. అతిగా భుజించు. 
- (కి. తొడపా(శ్రృసెమువెట్టు. 

0 

డే, అం కీ. 1. అకిశయపు మాటాడు. 

బ్ర బెట్టుసియు. 

కీ. నాధించు. 

. కి. ఫీ చమణంచు. 

స, 

. కి. పంచెలు చీరలు మొ! వానిని చేతి 

| (వేళ్ళతో చిన్న చిన్న ముడతలుగా 6 

“పటు. 
లై 

॥ క 1. వించెవోయు., 

ల సీళ్ళు చిలకరిం-చు. 

. ముద్దసేయు. 

. పీసికి పిండలిచేయు. Foo (oe 

_ అ. కి, తిండి పెట్టు (నీచార్గనున) 

డీ. మెత్తగా నలుపు. 

“ఒండొకండ వెన నిపుడు 
Qe 

సీ విండియిడము.”” 

వాడినాడిగాం జేయు. 

. 1. పొలువీదుకు. 

9. రనము విడుచు, 

మను, 4 అఆ. 

ఏ, బలవంతముగా డబ్బు రాబటు. 
లు 
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పిండుకొను : చే. అ. [క్రి గుంపుకూడు. 

పిండుగటు : చే. అ. (కి. 1. గుమిగూడు. 

౨. గుంవుగాంజేను. 

పింపిసలాడు ; చే. అ. కి. 1. పిల్లలు పెదవులతో ధ్యనిశేయుచు 

నాడు. 

౨. చలించు. 

పింపిళాడు : బే. అ. కి. నర్తించు. 
౧ 

పింపిళ్ళాగూ యు ౩ దే అ. క్రి. 1. నర్హించు;. 

2. మె త్తని యొడ భరసికొని సవ్వడి 

గలుగు. 

పికరగు : అన్య. దే, అ. క్. కనిపించు, భయము కలుగు, 

ఉ. నీకు లెంపకాయ కొడితే మా 
"తాతకు విక రవ్వాలీ. 

ప్రి రాపిక లగు : 

కిక )_టియ ; జే. అ. |కి. 1. నిండు, 

వాన - oa అతిశెయించు; 

ఈ వ్యాపించు; 

శ్వ. వీగులు. 

పిక్క. ; చే, అ. కి. 1. విగువుచేం జినుంగు. 

' (చే అ. కి. చెల్లా చెదరగు. 
: ౧ 

సు గుడ నుండి పిల్లలు బయటపడు; 

ఉ. నోటమాట వీగులబేదు. 

ర్, (పాంతేదై పోగులు తెగు. 

న. కి, ఉన్న కొలదిలో నే కష్టపడి నిలువవేయు. 

ఫ్రీగులు: డే అ. కి. చినిగిపోవు. 
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అ. డీ. 1. అతిశయించు. 

లి. భయపడు. 

న. డీ. (పశంసించు. 

వ 

అ, కి. వెకిలి పేషములు "వేయు. 

న, (కి. 1 . చిప్పిల్లు. 

9, ఉబుకు. 

అ. (క. పైనిపిట్ట పాణుటవల్ల శిశువులకు జబ్బు 

చేయు. 

. అ, శ. (పీడుగు +-విడుగు = పిటపి కుగు) 
I) 

పీడుగువ లె బన రించు,. 

అ కి. న్యనసోరము (క సంభించు, ఎండివోవు. 
_ న, కి, పీ పిడికిటయిట్టు. 

డి త్రరంబున గల నాయకులు చిచ్చు 

యినం బడికిలింత మనుచున్నవారు. 

న, కి. (వీడి కొట్టు) ఎద్దు పట్టు. 

అ. కి. నరికోతకు నుంచి ముహూర్తమున 
నుషకమించు. 

, ఆ. కి. 1. నడ పనలు బలమోాయదగొటిరాల్సు. 
a) ౧౧ ఈ) క్ 

LY ఒడంబడిక చేయు. 

i 

2 
ఫి 

అ. కి 1. పసుల కణితో చేయిడి తపు. 

2 బటీపటు, కంఠనమువేయు. 
9 అ యి 

= బరమా పట్టు. [క్ర 
. న. (క్రీ, నడుమువకు బలముగా నుండుటకు చీర 

కొంగును మూడు నాలుగు చుట్లు 

(తిప్పి కట్టు. ( తెలం) 
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: దే. న. (కిం వీం.ణు. 

పిడుక (బాము వ బే. న, కి. వీడుక తో తోము. 

పిడువు'పెటు చే స (శీ. పిండు. 

పిశువరించు చే. న. శ. నోవిల చేయు. ప. నీ. 

పీకుసుగటు చే, న. (కి. గటిపడు. 
ఆం 

పితుక్ : చే. న, శ. పాలు పీందు. 

పితబలియు : చే. అ. (క్రి. మిక్కిలి బలియు. 
పితు : చే. అ. కి. అపానవాయువు విడుచు. 

Pann 0) 

పిదుకు : చే. అ. శ్రీ. పాలు పించు. 

పి మ్మిటిగొను దే. అ. శీ. విరవిరంబోవు, భా, బమ్మిటినొందు. 

పిమ్మిటినొందు : చే. అ. కి. శ్ర క్రి వీణించు. 

“అయ్యసుర విమ్మిటి సొంది చెమర్సిి 

దుర్మాసముతో' డీకొని. ఛాగ.7న్క_ం. 
పెరిగాను : చే. న. కీ. 1. పెనంగొను. 

2. ములిపెటు. 

పిరువీకులాడు : జే. అ. [కి 1. వెనుకరజ వేయు, 

స. (క్ర. బాధించు 

పీరువీకసేయు : చే. అ. [కి. వెనుకంజ వేయు. 
(రూ) పిరుపీకుడులు సేయు, 

“ఒడిసిహా సముల 

పరుపునేలనె తమ్ము బట్టుక తివిచి, 
వీరుపీశుడులు సేసి భీతి పుట్టించి. 

క. న. రా. ఆర, 

పిటుతివి మొ : 

సిటుతివుచు : (ఓ చే. అ. (క్రి. వెనుదీయు. 
పిజుదీ యు 
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దే న శ. నెంబడించూ, 
పిజు దెక్కు_ ; దే. అ. కి. వెనుక (౫క్కు, 

డే. అ. పిజబువడు (కేం 1. వెనుదీయు. 
. 

2. భయపడకు. 
పయి వట్టు వ్ దే. న. Be 1. అనాడరెంచు, 

ప చెనుకలాటు. 
పిజువోవు : ౫; చల. (కి. వెనుదీయు. (౧ పిజసను : € న. కి. వెనుకవెడలు. 

చే అ. కి, ఉత్సుకత వహొం చు. 
ఎలపిలవచ్చు వ చే, అ కి తొ ౦దరగా నచ్చు 
ప్ర చే. అ, Ee 1. చచ్చు. 

3% cn క a oh గ ఫ్ “4 

pb € 
Fens GA @ 

Cone 
© x ( ఖే 

* (డీ. మిక్కిలి మె తగానుండు. 
. కి. చంపు. 

, అ, (కి. 1. పకాళ్రచు, 
83 రిం. థం 

ర ౬ స్ధల 
ర్ 

2. నాంపించు, 

లే. దొంగ ఆతు వేయు. 
స్ (కె. పరిహాసము లాడు, 

పిసుకుకోన్సు , చే, అ (క. లోలోన నిండించుకొను. 
విసుకు ; చే. న, (5. 1. నంవాహానము సేయు. 

2. మెత్తని వస్తువును చేతితోయణల, 
నెట్లు నలుప్పు. 



పె 
పీకు ; చే. స. (క్రి, 1. లాలస, 

9. వీసి వేయు. 

వీకులాడు . జ్. అ. (క్రి. పెనంగులాడు, 

పీకువాణు : దే. అ. శ. 1. చప్పటయగు, అణగారిపోవు. 

లి. కృనించు, 

పీకువీకాడు ఏ చే. న. (శ్రి. మిక్కిలి పెజుకులాడు, ' భా. స్రీ. 2ఆ 

పిచమణ6చు : | 
పసముణచు (డే. స. క్రి నిర్వీర్యునివేయు, పొగరు తగ్గించు. 

పే(టవెట్టు : దే. అ. శ. 1. కదలకుండలహూర్కుండు. 

వి తిరుుగంబడు. 

ఎడించు డే, స. (కి. పట్టుకొని వదలకుంకు. 
ప్రు ; దే. అ. (శ్రీ, పిగులు 

క్రుచు దే. న. కి. వ్లుచు 

పీలిచి పిప్పిచేయు: చే. స. కి నిస్పారమోనక్ను. 
స్లు డే. అ. శ. విగులు. 

పుుచు దే. న. (క్రి. 1. జుల్డు. 
9 ఊపింపట్టి సొడి ముక్కు._లోనికి 

ఈడ్సుకొొను. తూ. పీల్పు. 

పు 
పుంథీభవించు : నం. అ. క. 1. బలియు. 

2, నృద్ధినాందు. 

పుంజికొను ; చే. అ. క్రి. 1. గుఘేకుకను. 

9. శరీరమునందు బలము చేకూరు. 

స. (శ్రీ. ధనము బలవంతముగా రాయబట్టు కొను 
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పుంజుకొను : సం. స. క్రి 1. శక్తి కాడందీసికొను. 

2. పటిలాగు. 
లు 

పుండలించు: ) చే.న. కి. సక్మృకి చెందిన దోషమును మజుల 

స్పండరించు : | కేలుకు. 
౨, అభూతకల్పవము చేయు. 

పుండాకోరిచెప్పు: సం, అ. (కి. కొండెములు చెప్పు. 

పుంపులువచ్చు : దే. న. (క. బయటికిందజుము. 

ఒన్న క ; 

పుర్క-లించు న (క్రి. గండూవీ౦చు. 
పుక్కారించు : 

పుచ్చు : దే. అ. క్రి. చెడిపోవు 

స కి. వంపు. 

ముల్లు మొ! వానిని తీయు. 

పుచు.కొను: చే, అ. [కి 1. గ్రహించు, 

2. (వాడుకభాషలో) కొట్టు. 

త. ఫలాజోరములనుగాని, పఠనాగ్గిము 

గ్రంథమునుగాని స్వీకరించు. 
పుచ్చుపోవు ; చే, అ. (కి. చెడిపోవు. 

పృటమారిపోవు ; చే. అ. శ్రీ. నాశమగు. 

పుటమెగయు : చే. అ. శ్ర. 1. మాది కెగయా, 

2. ప్రృటుక్కు_మను. 

ఆ. లెగు, 

“వేరాన నధర వింభీఫలరబులకు( 

గ్రము లలనా గోళ్ళు దచాటుచును 

తొంగలి తప్పనందులణ బుటమెగసి 

నింగి పేరెమువారు నిడువాలుచూపు. 

క. న, రాం 
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పృదీపుటనగు : చే. అ. డి. (పనృద్ధమగు. 

పుటమా3ంచు : [ అ. కి. 1. వ్యాధి | పారంభమగు. 

పొటమరించు: వి నన లెత్తు, 

పుటమాదిపోవ్ల : చే. అ. (కి. నాశిమగు. 

పుటమార్చు . బే. అ. కి. 1. నాశముచేయు. 

2. దీపమామ్సు. 

'. వృద్ధిని నిగోధించు. 
పుటముబ్బు దగ. అ. కి. వంది కుబ్బు. వసు, 2, ఆ. 

పుటిమునుగు చే, అ. క్రీ. అధిక నష్టమగు. 

పప్పు : దే. అ. 8. జన్మించు; 

పుట్టుమాల్చు : చదే.స. కి. నా౭థెమువోయు. 

పుడికిరించు : చే. న. శ్రీ. 1. కొంచెము సేయు. 

పుణీకింంచు : లి, తగ్గించు. 

పుడిసిలించు చే. స. కి. వుడిసిటయుట్టు. 

పుడుస : చే. న. డీ. 1. స్ప ఏశించు. 

పుణుకు ; | 2. కాం చెముగా నిచ్చు. విక్ర. 9 ఆ, 

2. ఇచ్చు. హారి. 9 ఆ, 

4. (ఐదు వేళ్ళతో) (గ్రహించు. 

ఉ. పారి. 5 ఆ. 

న, చేపలను చేతులతొ బట్టు. 

పుడుచు . దే. అ. కి. 1. తృ వ్రిపడు. 
౨. జానమువేయు 

3 (గహించు 

“క్యు డ్రునం గట్టనుదొడుగను ముడునయబుడువ 

నెంతగలిగిన( (బాయం౦పు టింతులకును 

_(గామ్యుధర్మంబు లేకున్న 6 గలుగు దుకిఖు 

'మెంతని వచింపవచ్చు నో దంతిగమన! 
హాంన. ఏ ఆ, 
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పుతప్పతపోవు ; చే. అ. డి. 1, ప్రుతప్రుతలానకు. 

2, వినశముగు. 

పుతెంచు: చే. న. కి. పంపించు. 

పుత్యాంగోయు దే, న. (కి. మొదలంట నాశనము చేయు. 

పునాదులులేపు : చే. స. క్రి. 1. ఒకరిని పూర్తిగా నాశపజచు 
9. ఇంటికి బుసాదులను దవ్వు. 

పుని ప్రీనిచెయు “దే న. శ్రీ. పెండ్లి చేయు. 

పుప్పంచు దే. న. (కి పుచ్చు. 

పుయితొడు చే. అ. కి. వెనుదీయు 

పురచెయ్యిపెటు : చే. అ. కి. అకమముగా జోక్యము కల్పించుకొను 

పురచేయిచూపు ; చే. అ. శ్ర. లేదను. 

పురడించు చే. అ. [కి 1. సర్టిల్లు. 

2, విజృంభించు. 

ప్పరణించు : చే. అ. (క్రి. 1. సమానమగు. 

2. _పకాశించు. 

పురపురపొక్కు_ : చే. అ. కి. మిక్కిలి దుఃఖంచు. 

పురప్పరలాడు : చే. అ. క. సిద్ధి వేశలందు ఫలము వాందుటకు 
త తరపడు. 

పురమాయించు: అన్య. దే.న.క్రి. 1. పనిని విభాగించి యప్పగించు. 

2. (ప్రారంభించుటకు బోత్సహిాం చు. 

పురమెగు వ చే. అ. క్రి. ఊేేగు. 
ప్పరస్కరించు ; నం. న. కి. 1. ముందిడుకొను. 

2. పూజించు. 

పురస్కరించుకొను; నం. స. కి. 1. ముందిడుకొను. 

౨, ఆధారము చేసికొను. 

కృరాణేంచు : సం. అ. (కి. 1. పురాణము రచించు. 

“పురాణింపం దొరంకొంటి.”” భాగ, 



పురియెక్కించు ; చే, 

పృరెయెకు_ ఖ్ దే. 

పురవేయు : ద్ర 

పృరివిడు: ) చే. 

పురివిచ్చు; | 

పురుడించు : జ 

పృరుణీంచు : ( 

పృరులుకూలు : చే. 

పురులువోనొడు : చే. 

పుజ్జదెయ్యి పెట్టు : 
వ 

పుజ్జచె య్యిచూపించుః 

._ ఈ 

rs 

ల 

౭ 

| (కీ. పేను, 

(కీ 
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9. వరిలు. 
pn 

3. విజృంభించు. 

4. పురాణము చెప్పు. 

(కి 1. బలియు. 

2. విజృంభించు. 

ఏ, నరిలు. 
rn) 

వ కటియం. & 

(క్ . 1. పోత్సహీంచు. 
2 ఫురి పెట్టు, ఫురియెక్కి చు. 

శ్ర. కొంజెములు చెప్పి కోపమును నృద్ధి 
యు. 

. (కి. ||. _తాళ్ళు దారములు 'పేనునవుడు 

మిక్కిలి ఏగున్ర కలుగు, 

౨. మనసున౦దు విగియు. 

. 1. విడిలిపోవు. 

బి, సెమలీస్టురి పిచ్చు. 

. డి. సమాగమనముగు, 

Er గర్యమణంగు. , 

. డై. ]. గర్వము విడుచు. 

౨. పాగను విడుచు. 

(య అ. కి. 1. కాదను. 

9, "లేదను. 

ఏ. అపనవ్యముగా జేయు. 

బనవ.వు. పిలా. 

5, చివరికి ఆశాభంగముచేయు. 
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ప్పలకరించు: చీ 
అ (క గగు డును 

పులకించు ; ల. క రా 

పృలపొడుచు ; దే అ. శ్రీ. 1. గగుర్చాటుపొందు 

(వులము + పొడుచు 

2 

“ms రి . . 

పులికడుగు : 

2. 

ఫ్రూరిక అచు: 

చే. న, క. L 

. కన్ను తటాలున మూసి తెజుచు. 

“'చప్వుళ్ళకుం బులపా డుచుచు, 

39 2 జొప్పరయుచు. భల్త్హా. ఆ. 

. లోహావి గహములను కడిగి మెటు। 

గెక్కి_౦చు. 

పలుక డుగు. 

తోము. 
తొలుచు, శు భపజుచు. 

వీ. రా. విపనారా. చరి. 

రూ. పులిక్కా_ఫవు స్రీయు. 

రత్నాదులను కడుగు. 
మాలిన్యము తొలగించు. 

పులుగబఅదు: a అ. [కి 1. గడ్డిక అచు. 

బి డె దైన్యస్థికి నందు. 

ఉదా: పూరి కలచినం జంపరాదు,ః 

పులుము : చే. స. (క్రి. 1. పూయు. 

2. ఒకదోహమును పరుల కై నారో 

పించు, 

పుల్క_డుగు చే. న. కి. మాలిన్యము కడుగు, 

పుల్ఫొడుదు దే. అ. క్రి. 1. పులపొడుచు, 

2. తెప్ప లప్పళించు. 

పుర్లగిల్లు చే. అ, కి. 1. భయపడు. 

2. పుల్ల నగు. (పులు పు 
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పుల్ల వడు: చే. అ. కి. 1. నీరరపకు, 

_సంభించు. 

పుల్లవిణుచు ఏ... చే. న. [కి మంతించు. 

అ. [కి మనసు పిటుగునట్టు మాటాడు. 

డా పనుజీశటులుగ్రమ్ము చెన్ బె టవసియించి 

వెజచెగా యని సుల విజీచి విజోచి.”” 

పాం. మా. 3 ఆ, 

పుల్ల సిల్లు : చే. అ. కి L. వినర్హ నుగు. 

బి. కలను. 

పుష్పవతియగు : నం. అ (కి. సమరాడు 
- 

పుష్పించు నం. అ. కి. 1. ఏకసించు; పూచు 
9. సమలరాడు 

పుసలాయించు : హీం. న E బుజ్జగించు 

పుసురుకొను : బే. అ. |కి న్యసనపడు ప, వీ 

పూ 

పూంచు : దే. న, శ్రి. పూనుచు. 

పూచిపోవు : దే. అ. డీ. నిరర్థక మగు, 

పూణచీపడు : అన్య. చే. అ. కీ. బాధ్యత నహి*0చు, 

పూయు : దే. స, (క్రీ. పూను; ఉద్యమించు. 

హూ(టపడు ; దే. అ. కిం 1. బాధ్యతవహించు; 

2. హామోయిచ్చు. 

పూట వెట్టు * చే. న. శ్రీ. పూటవడంేయు, 

పూటకు. . చే. అ. [కి ధనము, బలము, (కొవ్వు మొ! వానిచే 

బలీయు. 
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చే, అ. (క్రి 1. వుష్ప్చించు. 

“పూచిన మానవులు.” ఆము కో. 

2. నాలుకపూచు. న్ 

లె, తప్పు సు లి వొడము. 

4. నిస్పారముగు, 

“'వాసుబేనవు డన్ జడునకోం బూజు 

యిమ్ముని విచారవిదూరుండు భీము 

డెంతెయున్ వెడ(గుదనంబునన్ బని చో 

భా. నభా. 2-9 

జే. స శ్ర. ఓ ఆరాధించు, 

2. గారనించు. 

దే. న, (క్రి. ఘటాదులను జి తించు. 

చే. న. 

దే. స. 

Fo పోంగాొటుకోను. 
త్ర 

Foe . నూతిలో అడుగున పేసుకోన్న మట్టి 

మొ! వానిని తీసివేయు, 

జే. అ. శ్రీ. 1 మటిలోనగువోనిచేం బల మునిండు. 
ఈం ట్. 

9, విందు, 

1. పూడయీయు. 

PR పాతు, 

చే. అ. (కీ. బంగారు పూనగా నేర్చుడు. 

, కడంగు. 

2, ఉద్యమించు. 

స. ధరించు. 

4. వహించు, 

నే, ఆవేశించు. 

లు ర Fee 

Dh ల్ (ne — 
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సు, (కి 1. చెట వేకు . 
గ 

2. పూరించు. 

. స. కి, నింపు. -' 

2 fe 
2. నించు. 

న, ఉబ్బునట్టుచేయు. 

, నేలంబడు. 

= నెజ వేము, 

. పూర్ణ మగు. 
* పూనుగలదియగు. 

'కాచిననేయి మొ చల్లారి పూసలు; 

నేర్పడు. 

. అనవసరముగా బాధ్యత నహిోాంచు, 

6960868 ( గయ Fe టం య he 

డ్ [ns 

= 

౦౨ 

, పెనుచు. 

| దత్తుతీసికొను. 

. శ్ర. పొలములలో నెరువునశె పసువు; 

మందగట్టు. 

oe foe 
జ ర ల 



చే. అ కీ కనగూడు 

డే, స కీ. 1. వివావానుగు 

దే. న. క్రి. 1. పెండి చేసికొను 

౨. పెండాడంవేయు 
గా 

చే. స డి. వివావామను 

pm 

చే. న [కి నాశనముచేయు. భాగ 10 స్మ-౦ 

చే, Er 1. సెల గిల్లు. 

బి, పయాణమగు. 

చే స, శ్ర. పెకలించు. 

3 దీ ద = వ చే, అ. (క్ర పుకలు (ము. పెగలుచు, పెగల్సు. 

; దే, అ. డీ: మితీిమోారు. 

) దే, అ. కి. బిజ్రబిగిసిన నస్తువుల నూడందీయుటలో 

| పటపట యను శబ్దము వేయు. 

చే. అ. (కి. చిటిలిపడు. 

చే. అ. కి. 1. చిటు. 

౨. చేటు*ేగు. రూ. పెటు. 
మత, 

దే. న. శ. 1. ఉంచు. 

౨. | గుడుపెటు. . గుద పెట్ట్య 
ర. నాటు. 

4. పొటు, 
లు 

ర్ వదలు, 

అన్నుపయు కముయిన (విడిచిపెట్టు, 

'నదలిపెట్టు) పూర్తిగా నని యర్థము. 
ట్ ఏ థ్ 
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. ఉంచుకొను, 

'దెబ్బతీను. 

. చుటుకొను. 
లు 

“క్ భ్రతూపంబునం బెశకెవిటిన చేవు 
టు 8 

పణరత+* న లకు. | బాకు వెటు. ప షహృణులకు. | ట్టు 

పాండు. 4 ఆ. 

సడ జెక్క_లు విజిచికల్టు. 

. le (సలి ధ్వనితో బద్దలగు. 

ల ఒడలు]? పెట్టు. (ఒడలు _వెలు, 

1. వినకుండు. 2. అలత్యు ముసేయు. 

. అపమార్లమున( బడు. 

న్యతిశేకమగు, మటీయొక' త్రోవ పటు. 
ర 

ఎతంచాయు. 

. నెనుకకుః దిరుగు. 

. చెనుకరు. దికుగజేయు. 

దష మొుగము పెట్టు. 

““చ్చట్రరని పెండ్లి పెద్దలు సెడము నెట్ట. 09 
లట 

అ. 
నై 

సడ మొగముపెటు, 
లు 

. విముఖమగు. 

కి. "పెడ్మతోన పట్టించు. 

“మంథరా బేళ మాతాం బెడరింప 

న మనుసి బిల్చినరీతి 

అనరాసిమాట - కొమాతురుం డైన 

మను జేశు(జూచి యమ్మగున యిట్లనియె.” 



పిడరేచు దే. న 

సెడులు : చే. అ 

పదవులునౌకు : చే. న 

సివనిదురబోవు: చే. అ. 
ది ది 

పెద్దమనిసియగు: చే. అ 

అ, 

పెనంగంబకు; చే. అ. 

సెన6గాడు ; చే. అ. 

సెన(గు : చే. అ. 

"ఎన(గొను ; చే. అ. 

(క 
సెనయు : 

చబనపు: 

పనయు : దే. అ. 

సెనవెటు : చే, న 
అ 

వెన వేయు; చే, న. 

"పెన్నాటకము వేయు. దే. 

గం (ఫం 
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ప్రురికొ లుఫు. 

. పెట్టు. “డిలి సువర్ణ పర్వతము. 0) 

భార. ఆది. 8 ఆ. 

. క్రీ నీచముగ నొక స్రీ యొక్క తేగులను 
పొందు. 

(కి చచ్చు. 

El కన్ని యకుంబథమరజోదర్శనమగు. 

లి అల్ల రిపిల్ల వాండు బుద్ధిమంతేనివ లె 

గూర్సుండు. 

(కి. మెలీనడు. 

కీ పెన వెసికొను 

(కె. మల్తాడు. గరా. పెనంలాడు. 

క. 1. పెనగొను. 

ఏ. కలయు, 

ఏ. యుదముసేయు 

4. మోజుపలుకు. 

[క సెనవడు. 

. (కి. పెనంగు భా. పే. 

1. కలయు. 

ఏ. సపనంగు. 

(ne 

. (కి. మెలి వెట్టు. 

(కి. 1. మెలిచెట్టు. 

9, పశువుల నొండొంటింజెర్చికట్టు. 

స. క్రి. అధిక ప్రదర్శనము చేయు. 

“కలితనం బేల సెన్నా టక౦బు నీయ .)) 

భీమ, 
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3. చీల్చు. 

శి. ఆవేశముపొందు (శివ మెక్కు 

. తెగ్గు, 

. 1. వగిలు. 
డుగా 

౨. ఎదుగు. 

మెలుకు, 'పెల గించు. 
aa) 

. మరుయు. 

- పరువు. 

* నాశముచేయు. 

, 1. పల గించు, 
౧౧ 

9, సోూంయు. 

* న. శీ. 1. కడంగసు. 

బి ఉద్యమించు. 

అ, (కి. విజృంభించు. 

+ అ, కి, కంపించు, 



కూ, ల న్ గ్ర ట్ట 

ౌలుకుతు జ్, 

'పెల్కుణు దే. 

లలగించు : చే, 
ag) 

సెలగించుకొను : చే. 
య 

సెలగిలు ౩ చే, 
మన య 

లలగిలు : (| 
య 

"అుముకొను : చ, 
య 

పెళపెళయనుః: ) చే 

“నశ పెళలాడు; 

పెళ్ళలేచు : డే. 

పెళ్ళలేప : చ్. 

పెటన పెట్టు జ్, 

వేటాడు : ద్, 

మెపేగు డే, 
వేడు ; డే, 

వేడెతు : "జీ, 
m0 

"వేదగిలు దే. 
న్ లం 
పదవడు : జే. 
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Er పహ్యలీంచు. 

. ములుకుజటు. 

రో . పపెల గిల జేయు. 

(కి. నెలికుబుకు. 

నచ్చినది.” 
KR 

. 1. పొదు ఊడి 

9, పాటు. 

(5 

'వేచు. 

. అపిథయిలు. 
౧౧ 

౨. ధవాదికముచే 

నెజుప్పు. 

కీ. బె త్రిక "లేచు. 

॥ పెళ్ళ లేచు ధా. పే. 

జనులు 

రో 

స 
ం యత్ని౦చు. 

శదించు, 

. మిక్కిలిగా తిరుగు. 

కి అతిశయించు, 

+ (కి. దారముపేను. 

. (రం 1. పిచ్చు. 

2. తోలంగు. 

ల. విభేద మేర్వుడు. 

అ, కి. పేదపడు. 

(కి. 1. దారి ద్యము పొందు, 

2 దైన్యము పొందు. 

36౪6౪౪4655 జ 

. lL నన్ర్రములు గంజిచేతగట్టిగానుం 



పెను : చే 

సెనుకొటుస డే, 

"పేరు ; జే. 

వేరుకొను చే 

ఎరు గ్రుచ్చు "జే 

పేరుచు : చే 
అమ : చే 
లు 

'వేర్కొను : చ 

వేపషమాయు : జ 

ఫరువడు : చే 

చే వోవు : 

తేరువాడు : డే 

(5 
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. వెండుకలు రాలు, 

1. ఘనసీభవించు. 

బి. సాం దమగు. 

స. అతిశయించు. 

. వేకుసెటి వీలుచు, 

2, పిలుచు 

3. నచించు, 

E EE 
foo Cfo oe 

2 (ne ——l 

4. స్తుతించు. 

ఏ. చేయవలసిన పని పేకుకొను. 

అ, (కి, గటిపశకు. (నెయ్యి మొ॥) 
స) 

. పమ పెట్టి మిలుచు. రం ఈలి ఆ 

పలి — oo 

- న. క్రి, ఒకదానిమో(దనొక టి పెట్టి యేర్పణుచు. 

. 1. అతికథయించు. 

2. విజ్బంభించు. 

చేరుకొను. 

. నఠించు; (వే. సకుమాయించు. 

. క్రీ రియందుగాని యపకీ ర్హియందులాని 

టా 

(po Mme wo 

($ గు 



మి - 
బరెలు(దొెక గాః చే. అ. కి. (పకాశంచు. 

“నికుద కెళ్లోయిం బూనిన నం 

చుబ్బువాల్, జాలిరునంక సే చేలు 

(దొక్ట.”* ము, పు. | ఆ 

సు : చే. అ. శ. 1. సెగచే వేగి యుబ్బు, 

2. పగులు. 

వచ్చమడ (చు : చే. స. క్రి. నామవుడ(చు. 

(ఎలు; చే. అ. (కి. వదరు. 
ఎ 
ఎలుచు: 

న్ దే. సం (కై. _పేలంజేయు. 

ప : 

చు 
ఈ 

'పెండిముడుచు :; చే, ఆ (కి. పెండి కి సశ్చీఆార్హము చేయు. 
Qa Mn యు 

(సెండ్డికి పెండిముడుచుం) 

ెకివచ్చు డే. అ, (కి. అభివృద్దిపొం౦దు 

బైక్ను: దే. స. శీ. 1. మాటు 

౨. కవియు. 

{ యత్నించు 

అ కీ కలులు. 
కా ద 
బఎతెనర్టియో ఇయు 
లా చే, అ. (కి. 1. . పెక్యమున నంటిడు అ E 1 మైత్యేగుణనృద్ధి కలుగు 

9. నెకైగా మాహీాడు. 
శు త్యాన(బడు 

పెనముచెష్రు : చే, స, శ్రీ. దం౦డువెడలుట కాజ యిచ్చు. 
౬. ఇ 

పడు : దే. న. డీ: 1. మాయు. 
జూ 

2. కలియు. 

ఏ, మోాందంబడు, 



గాంకపకు : 

ఫొంఠకముమీబు : 

పొంఠకణచు : 

ఫొంవాలుగొట్టు : 

హొంకించు : 

బాంగణ(చు క 

పొంగలించు ; 
పొాంగలివెటు : 

పొంగారు 

సొంగించు ; 

పొంగిలు క 

Ob 

ph ph ph gh pb ph Db gh 
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మి, (క్, "నవవ యగు, 

అ, కి. మోాందికి నచ్చు. 

పొ 
. ఐవొందికపడు. 

. గర్భం ను. 

ఫాంకపడు భా. (వే. తో 

ee 

యు (లో సు (లూ . (పగల్భములు పల్కు_, 

పాంకపడు భా. (పే, 

. గర్వము హారించు. 

. నిక్కు. 
. కి. గామదేనతకు నై వేద్యము పెట్టు. 

1. ఉబుకు. 

౨. నంతోవీంచు. 
ఏ. అతిశయించు. 

4. విజృంభించు, 

5 నిక్కు. 

Co Cho me 
“taxa gE 

న్ గం 

Coe (wo . రథన_ప్తమినా(డు పాలుకాచి 

పరమాన్నము చేసివొను, 

ఉదా: పాలు పొంగించు. 

+, అ. (కి. పొంగు. 

“పగవాని యడుగు 

లెనసియున్న వి కంచె యీ (పచేశమున 

మిం౫నో చంషెనో మేదినీతనయః 

బొంగిలి యెతుుకపో యినో వాడు. 

క. వ. రా. ఆరం 
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కొంగు : జే. అ. కి. 1. ఉల్చ్బణమగు. 

PA నంతోషించు. 

న గర్వించు. 

పొంగుడు వంగుశగు: చే. అ. |కి. 1 పొంగుతగ్గు. 

క పాగకం౦ంబె వ దు ర్యారరుజూదిక 
@ ఈ. 

నంగఫి ఫొంగుకునంగు డగుచు. ”” 

వి. పు. 1 ఆ. 

పొంచు జే. అ కి. వదేని నుశేశించి మణుగుపడి 

కసిపటియుం౦డు, 

హొంజు దే. అ. కి. పోయా 

పొంతన పెట్టు : చే. న. శ. 1+ పొయ్యికి ఒక పక్క-న కిరు కాలయయ 

| కొనుటకు కుండ మొ! నీటితో, 

బెట్టి నండుటకు ఆను ఏర్పణుచు. 

ల. పీరు కాచు. 

పొంతనబడు ; చే. అ. (కీ. 1. దారికి నచ్చు. 

2 స్నేహ మేర్చడు. 

నొందు : చే. అ. కి. కన్ను మొగుడు. 

ను, E 1. సా పంచు. 

లీ. కలయు. 

బాందుకొను ; చే. అ. (కి. నెలకొను. 

వొందుపడు : చే. అ. కి. అనుకూలించు. 

సొందువఅచు ; చే. న. డి. అనుకూలపజ చు. 

. భి 

ఫాంపిరిగొను : ) చే. అ, కి. 1. అతిథయిలు. 
ఇ = 

“మవ 

పొంపిరివోవు : 2. నర్లిలు. 
GCN 

| వ్యాపించు. 

4 నంతోవించు. 

ద్ధి (ప్రసిద్ధి కక్కు. 



పొచ్చపోవు : 

పొచాయించు : 

3 

ph 

జే. 

చే. అ. కి. 

క. 

oh pb ob ph pb 

అడ. 

అ క్రి, 

అ. కి. 

అ. కి. 
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ఒప్పగు, 

నాశవముగు. 

వాకారు ధా. (వే. 

"వెడలు, నాశననుగు. 

అ, (కిం 1. దు8ఖంచు. 

2 (ne 

షి బొబ్బలేచు. 

. ఉలుకు, 

వార _ర్త బయలుపడు(వారర్త ర్రపాక్కు... .) 

పాగ వ్యాపింపం జేయు. 

. సాతాళించు. 

- పట్టించుకొను. 

ఏ౨ mH ల 

ర 

. పొగపట్టు. 

సుతింపుబడు. 
— 0 

నుతించు. 
అలీ 

సాతాళిం చు. 

. 1. పొగకలదియగు. 

ఇ, కుములు. 

ఏ. రాజు. 

. పరితవించు. 

గుంపుగట్లు. 

“తన్నుఖ నిశ్వాస వాతావాతిం దూలి 

వలాహకంబులు సుచోపరిభాగంబునం 

బొగులుగట్టి వర్ణింప.” వి. ఫు. 1 ఆ, 
చే. అ. కి. న్యూనతనొందు. ప. వీ. 

లా స, కి. వ్యన హారమును వదో ఒకరీతి 

సానుకూలపటబచు. 
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వొజుంగుపడు : చే. అ. (క్రి. అధోముఖమగు. 

2. ఆధిక్యము తగు, 
౧ 

“తటకుహావి| దుమ దువునితానము లొప్వు పయోధి కింక ను 

త్క_టచటులోరి గవాన్త స్తముల గర్భమునన్ వెడలంగందోచినం 

బటుతరభాన మేది బహుభంగి వికీర్ణత నొ నాంది [కింద న 
చ్చ్పట నచటకి బొజుంగునడి సగిన 5 చాడబకీలబ భో యనన్.” 

Ne 
రీ 
సు, 1 ఆ న 

ఫఏొటకరించు : చే. అ. శ్ర. 1. మొలుచు. 

బ్ర ఉబ్బు. 

పొటమరించు :) 

పొటనురిలు న. చ్. అ. (కే, 1. బొబ్బ లేచు. 
టో a 

పొటమరిలి : | 9. ములుదు. 

బొటము ; J 

పొట్టకువచు 'దే. అ, (కి. వరి మొ! గింజకు వచ్చు. 

సా ట్రకూటికి కుదురు: చే. అ. (కి lL కీఎనముగ జీవితము గడుపు. 

2. పొట్టవోసికొను. 

పొట్టపోసికొను : చే. అ. కి. 1. జీవించు. 

2. కడుపు నింపుకొను. 

పొట6౦బెటు : డే, న. శ్రీ. 1. నాశము చేయు. 
6 ర | 

2. చంపు. 

పొట్రవారలగు : చే. అ. (క్రి. 1. పీడితమగు. 

9 జర్జరిత మగు. 

కాటలుెపెటు చే. అ. FE గింజలుపటు. ( తలం) 
_ ఈ రు లు 
వౌటులెటు ; డే. అ. (కి, పోరుపెటు. ( తెలం.) 

కు ట రు 
స. కి. వదలక వేధించు. 

హాటు ; దే. అ. (కి. పాచిపట్టు. 
౧ ల 
పొడకట్టు : దే, అ. [కిం 1. కనంబడు. 

ల (ప్రత్యతమగు. 



పొడ్రగను : 

పొడగాంచు; 

పొడచూచు: 

హొడచూపు : 

మొడ తెంచు : 

పొడము : 

పొడవడ(6గు : 

పొడవడంచు : 

పొడవడు : 

ఫొడ్రవణు ; 

పొడవుసూప్ప : 

_ పొడవుసేయు ; 

పొడ వెట్టు : 

కాడిగించు : 

ఫొడిగొట్టు : 

ఫొడిచివేయు : 

పొడిపసేయు : 

పొడుగు ; 

పొడుచు : 

[మణ ph Pb ph ణీ Db 

gk gh oh gh 
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మూ చు. 

. 1. కనబడు, 

2. (సత్యతమగు, 

. ఉదయించు. 

ఇ . పుట్టు. 

1. చెడు. 

2, చచ్చు. 

వాడవడంగు ధా. (పే. 

. కనంబడు. 

, వొడనవు తగ్గు. 

. (ప్రత్యత్షమగు. 

. పుట్టించు. 

. వుదిసూభు. . ్రద్దిసూపు 

. వృద్షి సేయు. 
థి 

, 1. చేనియందలి చెటు గొటు. 
గం లు 

ల చూర్ష్యముచేయు. 

ఏ. కారము దంచు. ( తలం) 

. మిక్కి-లీ శె ర్యము చూపు. 

. మార్హముచేయు. 
ల 
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పెడుచు : ఏ. | చేయు. 

4. కటు... 
వూ 

స్ట్, ఆనవెట్టు. (ఆనపొడుచ్చు 
హొడుచుకొనివచు. : చే. అ. కి. రోషము నన్ను. 
శ ఏ" 
బెడ్చు : దే. అ, క్రీం వాడము. 

నౌ తిచ్చు : చే, అ, కి, భాగన్వామ్యు మొస(గు. 

పొ తిటోవు ఆ దే. అ. శీ. కాన్పుల తర్వాత స్రీలకు కడుపు 

_ లానెక్కు. 
పొత్తుసెయు : చే, అ. క్రీ. చెలిమిచేయు. 
బౌదలాడు 

పొదలు ; చే. అ కి నరిలు 
ల ఉం pm 
పెౌవలుకొన్సు 

పౌదవెట్టు : బే. అ. క. 1. సూచించు 

౨. ఆదోపించు 

ఏ. భాదగా ఎదుగు, 

4. పొదలచే వ్యా ౦చు 

సొదిగొను దే. అ. కి. గుంపుగూడు. 

న. క. పరివేవించు 
నా వ 

కూాదిడించు ; దె. న, (క్రీ, పొదురు ఛా డే 

పొదివెంచు : చే. అ. క్రి. పురివిప్పు. ప. వీ. 
పొదుంగుచేయు : చే. అ. శ్రి. పొదుగుకట్టు 
వొదు(6గు : చే. న, శ. 1 (గుడు పొదుగు, 

౧ 

PAR రత్నములు ఫవాదుగు, 

స (కమ్ము. 

4. మందును వెల ము మొ! వానిలో 

గప్పి ముట్టు. 

పొదుస్పచేయు : చే. న. క్రి 1. ఆదాచేయు. 

2. వస్తువును జాగతేగా వాడు. 
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703 - పానుపు 

. కోడి పొదుగు. 

4 

1. ఆలన్య ముగు. 

2. సూర్యుం డృన్తమించు. (రా.సీ.) 
1 పొనుపడు, 

2. కాంతివూయు. 

“మనుజాలయూర్సుల మాసి యద్రము 

వానలణినగతి,* క.న. శా. అరణ్య. 

* ఒప్పు. 

+ అగు. . 

2, వానల. 

. వొనరు ధా. (పే. రూ. వొానరించు, 

. భొందువడు. 

. గనగన మండు. 

. నివురుగప్పు 

ఏవే జవుగు, 

అగా౭గు 

4. శూన్యమగు. 

. 1. సిసేజముగు. 
టీ 

ఏ. వందవుగు. 
వీథి 

ఏ. ఉడుగు, 

వం పలి [౫ 
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పొనుబాటగు : చే. అ. కి. (కమ్ముదల కలుగు. 

క్, (దోహో కుల నైరానల 

మూహ్ి౦పక రా(జవెట్టి యు క్రి రహితు లె 

స్నహంబు విదపం జనునె య 

పోవాంబుగ నుంచుగాక వొనువాటగు-నే? 

శి చ. 

పొన్చడు : దే. అ. (క. 1. నిస్తేజమగు. 

9 న్యర్గమగు. 
థి 

ఏ, ఉడుగు. 

పొమ్మను చే. న. [క్రి 1 వెళ్ళు మని సూచించు. 

9 నిశ్చయము "డెలువు, 

పౌరంటు : దే. న. [క 1. కూరాకు సీళ్ళిగురున ట్రుడికించు. 

౨, వండు. 

పొరగల్లు చే. అ. కి. విశీదమగు. 

పొర్మగమ్ము : చే. అ. (క్రి. కంటికి పొర అడ్రమునచ్చు. 

పొరపడు ; చే. అ. (కి. వపేమాదపడు. 

పొరప్రోవు : చే. అ. (శ. 1. పొలమారు. 
2.ఆహారపదార్థము నాసికారం 

ములో దిగు. 

బారయు ; చే. అ. (క్రి 1. కలుగు, 

2. పాంచు. 

న. (కై. పొందు, 

కొరల(బడు చే. అ. (క్రి. పొంగిపడు. 

బారలాడు దే. అ శ. పొరలు 

పొరలు చే. అ [కి 1 పొర 

2 (పవ రిలు 

రి ల రీ ft dl, రి బు oa చే Oo ఓ లు ఈ ర్రె Kk ‘oh 



బరు, అ డీ. చూలుకటు 
~ ౧౧ ర్త 
బారగొను దే, న. కి. 1. చంపు. 

9, నాశమురేయు. 

పొదమామచు 

పౌరిమాలుచు: ) చే. న, క్రి. చంప్ప. 
పొరిమాల్చు 

అ రివుచు క 
చి 

గారిమాలు : జ కి చచు సా ావోలయ : టి, (ర AY 

పొర్ణాడు : డే అ. (కీ. పొఠలాడు. 

పొర్లు : చే. అ. కి. 1. ఫొర్హాడు. 

2. పశుమిధునము కూడు. 

పొరడుపుచు. : 
ఫొరడువోవు: ( చే. అ. క్రీ. గూనుపడు. 
పొజకుమాను : 

పొజయు : చే. అ. శ. పొందు. 

పొ తీవుచ్చు : చే. న. (కిం కలంచు. 

పొజీవోవు ; చే. అ. (కి. క లంగు, 

పొలగొను వ చే. న, శక్ర. చంపు. 
పొలమారు : చే. అ. (క్రి. _పమాదపడు, 

పొలమార్చు : చే. న. కి. పఫపొాలవమూారంబేయు, 

రూలు 4 చే. అ, (కి. 1. సంచరించు. 

బి వ్యాపించు. 

ఏ. నమిోాపీందు.. 

4. (ప వేశించు. 

ఫొలసాడు : చే. అ. కి. సంచరించు. 
ఫపొలికలుగు వి చే , అ. కి. సృద్ధిక లుగు. 

ఫా 
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చే అ. జ: 1. చెడు. 

ల చచ్చు. 

చే. న, (కి. పొలివోన జేయు. రూ, పొలిదిపగు. 

చే. అ. డీ. 1, చచ్చు. 

2. చెడు. 

స్, వ్యర్థమగు.. 

4. భంగవముగు, 

5. ఉడుగు. 

దే. అ. (కి 1. (పత్యతమగు. 

బి. కనంబడు. 

శి. ఒప్పు. 

4 సిరమగు. 
దే. అ. కి ఒప్పోరు. 

చే, అ. (కిం తేటుగు. 

; చే. అ, కి. చేపల పై నుండు బిళ్ళవంటి. తొడుగు. 

తీసివేయి. 

చే. అ. |కి. 1. వృరమగు. 

య 2, బందు. 

జే. స, 1కి. పొల్లవోవంజేయు. 
చే. అ. కి. పొల్ల వడు. 

చే, న ta వ్యర్థముచెయు. 

చే. అ. కి, వ్యర్థమగు. 

దే. అ. క్రి. 1. తయించు. 

2D వ్యర్థవుగు. 

లె. తాలుగింజపడు 

చే. అ, [కి. పొగడు, 

చే. అ. కి పాొగయు. 
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పూవులు : 

పొస6గించు ; 

పొస(6ను : 

లః et 

క ర్న 

చే. 

చే. స. 

చే. అ. కి. వచ్చు. 

చే. న. 

"దే. న. 

709 పోచు 

కి పొగులు. 

అనుకూాలప డునటుచేయు. 

అందంబేయు. (న 

. అనుకూలించు. 

= లభించు. 

. చక్క_(బడు. 

. పొం౦దువడు. * 

. ఒప. 

td ౭ WD [రో 

ల Ha సి 

పో 
1. చేరచవేయు. 

౨. అంద చేయు. ( తెలం.) 

1. నంతనశె వేతీన్నగా వోగుపా జించికుట్టు 

ల గుట్టపోయు. 

. కి ఆనాంచు. 

. (కి. 1. నింప౯వేయు. 

లి. వోగొట్టుకొను. 

స. (క. గోటితో సౌర మొ! సన్నగా చిల్చు. 

(కిం పోవునట్టుచేయు. 

కి. 

కిం 

4 ఇ 

(క వెళ్ళగొట్టు. 

(కి. 1. వంయ పెటు. 
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ఆం. అ. (క్రి. చక్క-నిభంగికుభో కన్పడు. 

El ఒకటి పడకుండ మరొక డాని నాధా 

రముగ నుంచు. 

౨. (పతెకక్గా మరొకరిని నిలుపు. 

దె. అ. |. యుదముచేయు. 
థి 

దే. ర (we 

చే. 

[0 (క్రై 

Ae ¢ 

pl. 2 ర్న 

ర 

జే 

జీ. అ. 
1! చ. అ. (కై. 

జే. . కలహించు. 

"దె గమ గు 

గు 

. చెట్టు చేమలుగల కొండలా 

. బో చేర్చు. 

నొప్పికలుగు. “తలపోశుక్కి_నది.” 

యుద పయత ముసేయు. 
ధిర ౨ 

1. పోవ౯ాముసేయు 

9. అలంకరించు. 

SAAS 
౧ 

కొజక అగ్నిని దరికొలుపు. 

షై ఫ్రం 

1. ఒకేిచాస్రు ళో? దయాకుచేయు. 

. మ ను కన . 2. అ శ్రైనా ఎట్టు 

«1. [కొ వ్వుగలుగు. 

౨, ముదించు. 

3. బలుసపెక్కు. 

ఏంత వింత కుటు కుటు, 
౧౫ 8) 

1. పోనొటు. 
0) 

౨. నిందించు. 

. పోవు. 

. తిరుగ మూత పెటు. యూ టె 



ర (ne 

పుట్లు. (చెముటపోయు. మొ॥) 

నారుపో యు. 

పీకువోయు. 

ఈరిపోయు. 

భా మరిపోయు. 

అమ్మువారు మొ|| శరీరము జై 
అనూ 

క నడు. 

. చేవిరింతగా నడుగు, 

=, కలహించు. 

“నారాయణుండు మెల న 

నారీమణి మేఖలకును నచ్చిన గతి'నే 

వోరామివేసి మానము 

దూరము గానించె.”” సది.క.ని.2 ఆ, 

, కలహించు. 

| యుద్ధవిరమణము చేయు. 

వీలలు పోరుపెణటి యేడ్చుు. 
౧ ఉం క 

అ 1. ఒప్పు. 

ల 

వ్. శక్యమగు. 

సదృశమగు. 

తగు. 
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పోలుచు: | దే. న, (క 1. పోలంలేయు. 

పోయి న 2. ఉపమించు. 

పోఎచుకొను: చ వ కి సకవు 
పోయ్జి కొను | | . గ. క్. న ప. 

పోలుదిరుగు : చే అ, (కి. గుం డముగాం ద్సుుగుం 

పోయపోము : చే. అ. గ్ అటునిటు తికుగు. 

ప్రోవు : డే, అ. (కిం 1. వెడలు. 

2. చచ్చు. 

ర. కడచు. 

4. చెడు. (కన్నులు వోవును.) 

న. డీ. 1. పొందు. 

సోవుదెంచు : చే, అ, శ్రీ. పోవు. 

సో షాకుదొడుగు: అన్య. చే. అ. కి. (పత్యేక మైన (చక్కని) 

దుస్తులు వేయు. (తెలం) 

పోషెంచు ; సం. న. కి. రకీంచు. 

పోసరించు : చే. అ. (క. పోతరించు. 
సోసికొనిపోవు : చే. స, క్రిం ఎండంబెట్టెర వడ్డు మొ! వానిని కాకు 

శెత్తుకాని పోవు. 

పోసు వెట్టు : చే. న. (క్రి l. ఫాల త్చాహపజుచు. 

డి (ద్రి కుని(జేయు, ( చెలం. ) 

పోహణ పెట్టు : 1 దే, న. క. L కమ (పమాణముగ నలుదముతే్టే 

పోహణించు వ % ములు నడిమికిన చ్చునట్లు (గుచ్చు. 
పోహళించు ; | 2. చక్కంగా ననగా పేర్చినట్టు 

ఏటి, 

కూర్సు. 



నౌ 
వౌంజులటతీప; 

( అన్య చే. అ. (క. బారులు తలు, 
హెంజుతెు . 

వౌంజులుతిరుుచు : . 
మాల వ. డే, న. (కి, పొ(జుతీకు భా, (పే, 

ఇ 
0) 
టో 

(ప్రకటించు : సం. న. కి. వెల్ల డిచేయు 

(ప్రకొళించు ; నం. అ. డి. వెలుంస. 

(వక్ఫృతిస్టుని చెయి: మి. న. కి. నహజముగా నుండునట్లుచేయు, 

వకోపించు నం. అ. శ్ర మునురించు. 

(పక్షొళించు : సం. న. కి చక్కలాం గకుగు, 
క్రి ఆచ “ త ల = అధు 

ప్రక ము(లు చప్ప * సం. అ. (కి. 9వివ్యూటలు కల్పించి చెప్పు. 

(పడీ పముసేయి: నం. న, (కి. గంథములలో లేని విషయము 
a) 

లెక్కి-౦0చు. 

: (క్. మిక్కి_లి కలంతపడు. 

కి. అధికసంఖ్యలో నుండు. (తెలం) 

దశ్ 
(పా ఖంచు : సం. అ 

అ 

(పచ్చు న. (కి. నిందించు (వచ్చికోలు.) 

(ప్రచ్చాదించు : సం. న. క్రి. కప్పిపుచ్చు. 

(ప్రజ్వలించు నం. అ. క్రి 1. లెళ్చగా నుండు, 

2. (పకాశించు 

(ప్రణమిల్లు సం. స. (క్రీ. నమన్క_రించు 

(పణయిం౦చు సం. న. కి జ్వలింపం చేయు 

(ప్రణుతించు: సం. స [కి పొగడు. 
(పతాపించు : నం. అ. [క్రి _పతాపము చూపు. 

(పతారించు: నం. న, శ్రీ. మోనపుచ్చు. 

(పతికలుగు : వై. అ. (క్రీ. సొటువ కలుగు. 

(పతికారము గావించు: మి. అ. (క్రి. మాబుసేతేసేయు 
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(ప్రతికౌంగిలించు: మి. న. క్రీ. మాటుకొంగిలించు. పండితా. 

(ప్రతిగట్టు : మి. అ. కి. ఎదురుతికుగు. పండితా. 

(పత్నిగహాంచు: సం, న. క్రి. దానము పుచ్చికొను. 

(పతిఘటించుః: నం. న. కి, మాజొడ్డు. 

(పతివాదించు: సం. స కి 1. కలిగించు. 

౨. తెలుపు. 

ఏ, నిరూపించు. 

(ప్రతిపాలించు . సం. న. కి. ]. రహీంచు. 
2, (పతీటీ.౦ంచు. 

(ప్రతిఫలించు : నం. న. కి. (పతివింబించు. 

(పతిబంధించు : నం. స. (క్రి, 1. అడగించు. 
Cs 

ల. (గహబాధ కలుగు. 

(ప్రతిబింబించు : నం. అ. క్రి. 1. _పతిఫలించు, 

న (పతిలేక యుండు వ డే.న, కి. సాటి'వేకుండు. పండితా, 

(పతివచ్చు : వై అ. (కి. సాటివచ్చు. 

(పతివసించు ౩; సం. అ. కి. నసించు. 

(పతివాదించు : న౦. అ. జ వాదికి. (బతిపతుముగ మాటాదు. 

(ప్రతిషధించు ; నం, న. (కిం చేధించు. 

_ప్రతిషాపించు: నం. స. కి. 1. శాశతేముగ నలకొొల్చు. 

(ప్రతిషచేయి : ౨, చేవాలయాదులు (పతిష్టచేయు. 

(పతిసె సంయు : నై. స. (కిం సమానపలజు-చు. 

(వతిస్పర్థించు ; నం. న, కి. స్పర్థవయు- | 

పతీక్షించు : సం. అ. (క. వ్రోక్యాశతో ఇదురుమా చు, 

(పత్యకీంచు : సం. అ, (డీ: కనివించు. 

(పత్యాహరించు ; నం. స, క్రి. వెనుకటివానిని స్య్యగహించు. 
(పత్యుర్గమించు : సం. న. కి. ఎదురొ-నివోవు. 

(పక్యెకించు నం. అ. కి, ప్రక్యేకనుగు, వేశ్వేఆగు. 



ప్రవషణంచు : నం. న. కి. 

(పసర్శించు నం. న, కి, 

(పధావించు నం. అ. కి. 

715 (ప వెోామ౦-చు 

వల గెను, 

విశదపజచిచూపు. 

పరుగెత్తు, పాటు, 

(పపంచంబు నెణుగు: మి. అ. |. లోకమెబుగు. 

(పపంచించు : నం. న. 

(చదిలు : నం. అ. 

(పబోధించు: నం. న. కి, 

(పబ్బు : చే. అ. క 

న (కి. 

(ప్రభవించు : చే అ. (క్రి 

(పమాణేంచు ; డే, న. కి. 

(వ్రమాణీకరించు; నం. స, కి 

(పమాదసడు 2 మి. అ. కి 

(ప్రమాదించు ఏ నం. అ. కి 

(పమోషించు వ నం, స. కి 

(కి విస్టరించు. 

(కి 1. అతిశయిలు. 

9, నరిలు. 
G౧ 

బి 

ఏ 

4 

[| 

2, 

శే 

2 

3 

ను 

* చక్క_.గా. దెలువు. 

. వ్యాపించు. 

, న రిలు, 
Dn) 

- అతిశయించు, 

* నరిలు. 

. నిరదించు, 

కేలయు. 

, పటు. 

* జనించు. 

త్వనిర్థారణమున కుదాహారణము 

* 1. (పమాణములు చూపు, 

9 సత్యముగా సెంచు. 

ఏ. జాల పెటుకొను. 
6౧ టి 

. సొరపడు. 

. నంతోవమిం౦చు. 

. 1. వంచించు. 

వ బుద్ధి నపవారిం-చు. 
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(పమ్మిడఆరు : మి. అ. కి. 1. దీపమారు. 

(పశంసించు : 

(ప సంగము చేయు: 

9 

EEE bo 

exes er A 2A oi Con O 

9. మరణించు. 

చే. న. కి. పరి వేష్టించు. 

సం. న కి. మిక్కిలి యత్నించు. 

అ. కి. [పయాణమువచేయు. 

నం. అ. |క్రీ. 1. శేనుపడు. 

2. భాబుపడు. 

సం. ఈ [కః 1. మరం తించి విడుచు. 

2. మాటలు వాడు. 

దే. అ క్రి. నిందపడు. 

నం. అ. (కీ. పలపించు, 

సం. న. (కిం ఆనగొన6 జేయు. 

నం. న. క్రి భాబ్యూర్థము చెప్పు. 

నం. అ. [కి. నడచు. 

సం. అ. [కి మిక్కిలి వృద్ధి నొందు. 

సం. అ, (కి. పొటు. 

నం. అ. కి. చొచ్చు. 

చే. అ. క్రి. నమృద్దమగు. 

సం. న క్రి. సోతముజేయు, పొగడు. 

న౦. న. (కిం 1. నంగము కలుగజేయు. 

“మకరేశేతనుం బంపుడ వారికిం దప 

వృలనముసేసి మైవడిం _బనంగము 

సేయు జగదితంబుగాన్. కు. నం. 4& 

2. ఉపన్యసేంచు. 

సం. న. కి. (పనంగనుచేయు. 
సం. న, కి. (పనస్తానమునకు వచ్చు 

సం. అ. ED వ్యాపించు 
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(ఎని య నం. న. కి. బిడ్డను కను. 
ఇ అల లి (వసాదించు : సం. న, జ. అన్నుగహించి యిచ్చు. 
ఇచ 

+ ససాధీంచు ;. సం. న, కి. అలంకరించు. 
య ఎటుంచు ;: నం. స. [క్రి సేవించు. 
ప్ర స్తెరించు: నం. న. శ్రి. 1, వి స్తరించు. 

లి, ఛందకి పసారము జేయు. 
డసావించు * నం. న. (క్రి. 1. (ప్రస్తానమునకుం చెచ్చు. 
పసుతితచు + నం. న. కి, 1. స్తుతించు. 

౨. అప్పటి కుపయోగపడునటు శ 
పన్టాపించు : సం, న. క్రి. 1. చక్కగా స్తాపించు. Ni 

౨. బయలుబేరందియు. 

ఏ. పంపించు. 

పహారించు : నం. న, శ్రి. కొట్లు. 
" e3 

[వ హారిచరించు: 

(సహారిచుట్టు : (చే. అ. క్రి. గ సీతిరుగు. 

య రూమించు : న 

న 

0. అ, (కి. పెద్దగ నన. 

(ప్రార కరించు : న. 0. కి. న్యమముగాంజేయు. 

ప్రాం ఇాబించు : నం. న. కి. దోసిలొగ్గు. 

(వారని ౩ చే. న. కి. 1. ఎక్కు. 
అ. కి. 1. తొముతో మోకాళ్ళతో, 

“ఫ్రీ~ (పాకుచున్నది” 

9 వ్యాపించు. 

ల. వృదినొందు. 
డు 
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(వాకుదెందచు వ చి. న, శ. 1. ఎక్కు, 

అ, కి. 1. జరుగు. 

2. వ్యాపించు. 

గి. వృద్దినొందు. 
య 4 యాకులాడు : దే. అ. క్రి. అల్బపయోజనము కల లాభాశచే 

నంటిపెటునొని తెరుగు, 

పూయశువటు వ ల 

లు చే. అ. (కి. పాచిపటు 
(పాకాను క | U రు 

ప్రాణగొడ్డమాడు : జే స. (క్రి. ప్రాణమును హింసించుటకుందగిన 
మాటలాడు, 

పాణమగు : మి. అ. కి. అతిపియమగు. 

(బాణముగూ(టబడు : మి. అ..[కి. మనస్సున కూరట గలుగు. 

వాణముగొను : మి. న. కి. చంపు. 

(పాణము రులను మి. అ. క్రి. భయ భాంతవుగు. 

(పాణముతిను : మి. అ. క్రి. మిక్కిలి బాధపెట్టు. 
(పాణముతియు మి. స. (కి. పాణముపోవునంత బాధకలిగించు. 

(పాణముతెగు : మి. అ. కి. మృతినొందు. 

పాఅమునిల్చుకాను ; మ. అ. కి. అతికప్పముచే జీవించు. 

(పాణముపోవు : మి. అ. (క్రీ. మరణించు. 

(బాణము ప్రైవచ్చు: నం. అ. (క్రి. 1. మిక్కిలి (పమాదముగు. 

లి (పొణము మోదికివచ్చుు. 

(పాణము[ వాణమగు మి అ. (క్రీ. అత్మిపియమగు. రాజనో .గిఆ. 

వాణముమి.దికివచ్చు 2: మి. అ. కి. _(పాణము పైకి వచ్చు. 

(వాణములుపట్టుకొని ముండు ; మి. అ, కి. ఆశతో జీవించు. 

ప్రాణమెత్తు : సం, స. కి. (పాణముతీయు. 

(పాణములేచివచ్చు “ము. అం (రిం అత్యు క్సాహము కలుగు. 

(వాణాచారమువడు మి. అ. (క్రి. _పాయోప వేశముచేయు. 



(వొదుర్భవించు: నం. అ. కి. పుట్టు. 
(వాపించు : నం. న. కి. పొందు. 

(పొపుచెడు నం. అ. కి. రతణ పోవు 
(ప్రా నించు : నం. అ. కి. లభించు. 

(సాము : చే. న. శ్రి. 1. తాచు. 

2 పూత పెట్టు, 

న. మోయు, కను బాము. 

4. తుడుచు. 

ర్. వీడించు. 

6. ఖండించు, 

పారంభించు : నం. న, (కి.మొదలుపెట్టు. 

(పార్థంచు సం. న. కి. 1. వేడుకొను. 

2. అడుగు 
ప్రాల్గలుగు ఏ... చే. అ. క్రి. ఆయుస్సు కలుగు. 
(పాలుమాలు: దే, అ. కి. 1. సోమరితనము (పకటించు. 

(పాల్యాలు ( 2, బడలికపడు. 

వ జబ్బుపడు, 

(పావు వై. అ. శ్రీ. వ్యాపించు. రూ. పరవు. 
(మా శించు : నం. అ. కి. తిను. 

2) 
క్రి అల్లో ఇ 

ప్రదిలిపడు: . అ. కి. 1. జాలు. 

_దిలిక"ను : 2. విరియు. 

(పిదిలిపోవు: ఏ. పిగులు. 
(పదులు : 

(పియపడు : చే. అ. కి. ఇష్టమును పొందు. 



(పె : 

| వేముడించు : 

(వరించు 

పెరేయ 

(వెరేపించు : 

పేరేపు. ; 
వెలగించు : 

అయ్యె 
౫ ధి 

దే, ల 

© 

Es (ne 

(we 

2. వేగు. 

శ. వేగి చిటిలిపడు. 

4. ముందు (పేలు. 

. (పేలు భా. మేం 

* ఆకలియగు, 

కి ఆశలియగు. 



మ 
పెంయిడు 

(ప్రయ్యిడు: దే. న, శ. నిందపెట్టు. 

(పయిడు 

మై) వడు 
(పయ్యివడు: చే, న. (కి. నిందపడు, 

(పయివడు 

= ౧ వెట్లు 
చాట ౬ 

(ప్రయ్యి ఎట్టు ; చే. అ. కీ. నిందించు, నిందపెట్టు. 

(పయి వెట్లు 
ఠి 

సా 

(పొద్దగు క చే. అ. (కి. ఆలన్యమగు. 

పొదుగుంకు ; చే. అ. కి. సూర్యా సమయమగు, ద్ (క్రి సూర్యా స్త 
ట్రాద్దుపుచ్చు : చే. అ. కి. కాలషేపమువేయు. రూ. (పొద్దుచ్చు.. 

(పొర్దుపొడుచుః చే. అ. (క్రి. 1. సూర్యోదయమగు. 
లు 

బీ. అభ్యుదయమగు. 

సి. (నిందార్థమున) ముగాన పొడుచు 

ట్రాపవావు ; చే. అ, డీ. ఆలన్య మగు. 

(పొదు వ(గు; చే. అ. (క్రిం తెల్లవారు. రూ. ప్రొద్దు వేను, 

(పొర్జెక్కు : చే. అ. క్రి 1. సూర్యుడు వైకివచ్చు. 
2, ఎండ ఎక్కు. 



య్ 

ప్రో 
0, న. కి. 1. మంితేజలము చిలకరించు. 

2. (అనభ్యముగా) జార స్రీ నంగ 
మము వేయు. 

స, యజ్ఞమునందుప శువునుశుద్ధి చేయు 

చే. న. క్రి. 1. రాశ్కరించు. 
2. కూూడంబెట్టు. 

చే. అ. (కీ 1. రాశీయగు. 

9. కూడు. 

చే, న కి. రకీంచు. 

చే. స. క్ర. నార లోనగువాని నలుసులు వాయ 

చే. న. శ్రీ. పోషించు. 

చే. న. క్ర. పోమణముసేయు, 

చే. అ. క్రి. పోషణమును బొందు. 

దే. న. క్రి. 1. గుంప్రుచేయు. 

౨. రకీంచు. 

దే. అ. క్రీ. రాకీవడు. (పే. పోవుకొలువు. 

బే. న. [కిం కుప్పలుగా (బెట్టు. 

ఫ 
హిం. న. (క్రి తిట్టి యనమానపజచు 

రూ. బజీదుసేయు 

దె. న [కై రచ్చనొట్టు. 
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ఫలించు : | సం. అ. కి. 1. పండు, 

ఫలీయించు: ౨. నెజు వేరు. 

ఫేసందగు : హిం. న, (క్రీ. 1. బాగుగా నుండు. 

2. కంటి కింపగు. 

కురాయించు : హిం. అ. (క్రి. 1. మారు, “త త్ర (ము ఫిరాయిం 

చనది. 

న. (కె. తిరిగియిచ్చుు. 

వుసలాయించు : హిం. న. (కి. బతిమాలు. 

శఫశమను : | చే. అ. శ్ర. 1. విజృంభించు. 

: | 2. ఫెళ ఫళమని ధ్వనితో నాగు. 

సలగు : మాం, అ. (కి. తీరుమాన ముగు. 

నలుచేయు : హీం. న. క. తీరవుమానముచేయు. 

రుపబజుచు : హీం. న. (కి. కుదురుపబుచు. 

రి 

బంటించు : బే. స. కి. పరాక్రమించు. 

“జంటిగాడవు నన్ను నొక యెడ డించి 

బంటించి యహిములం. బెకొనరాదు” 

క న. రా. సుందర. 

బండకొయ్య వేయు: ) చే. స. కి. పంగగానున్న కొయ్యలో కాళ్లు 

బండ వేయు : | చేతులు దూర్చి బిగించు. 

రూ. బొండకొయ్య “వేయు. 

బండగించు : చే. అ. (క్రీ. బండపడు. 

బంశపడు : చే. అ. క. బండకొ య్య వేయయబడు, ముద్దుబారు. 

బంశపాటు : చే. అ. కి. మొద్దుపాణు. 

బండారము బయటవడు: చే. అ. (క్ర. ఉన్న విషయము బహిర్షత మగు, 



బ౦ండిగిలు 724 

బండి గిల్లు వ చే. అ. కి. కడగండ్త ను పడు. 

బంతిసాగు ; చే. అ. క్రి. పం క్రిగా నేర్పడు 

బంతులాడు : చే. అ. కి చెండి యందు చెండ్లాడు 

బంతులుగట్టు : చే. అ. కి. 1. వరునలు దీర్సు. 

2. కుప్పనూర్శిడియందు  కుప్పుచుట్ను 
గాడ క చేత (దొక్కి-ంచు. 

3. పూలశెండ్లు కట్టు. 

4. నకునగా పలుపులతో నెడ, ను గట్టు. 

బంతులుగా సాగు; చే. అ. (కేం వరునగొ నుండు, "పండి. 2. 

బంతులుదీరు ; చే. అ, (కి. 1. చారులుతీకు. 

2. భోజననమయములందుయింక్తులు గా 

చేర్చడు. 

బందనగొను ఏ; చే. అ. కి. జిగుకునగొను. 

బందముకటు. చే. అ. స్ పశువుల కాళ్ళను పలుపుతోంగట్టి వేయు 

బందానపడు . డే అ, క 1. చెట్టు ఎక్కు_టకు కాళ్ళకు ఉగ్గము 

తగిలించుకొొను. 

బంది వెట్టు : దే. న. క. బంధించు. 

బందుబసు చేయు: కిం. న, Er 1. కటుదిటముచేయు. 
తా 9) © 

బందోబ స్తుచెయు: ల జాగ త్తచేయు 

(పే. బందోబస్తు చేయించు. 

కు. రా. 

బందెగొను ; చే. న. (కీ. చెజిపెట్టు. 

బం దెలుసుట్టు : జె. అ. డీ. బందాలు చేయు. 

బంధించు : నం. స. (కి. 1. కటు. 
టు 

2. బంధనముచేయు. 



1086] 725 బగ్గముపాడగు 

బక మషోయించు : అన్య చ స. (కిం నహిం౦చు. 

“వను రాజరికంచేసే రాజునని ఒక 

తపుకు బకపాయిం చెదరు, ఇద్దరిని 

ముగురిని చంపుచుం కే వాం డేటు 
ఎ | గాగ 

టర్చృరు.” కు. రా. 
~ 

బకాళించు : చే. అ. కి. ఊపుకలుగు. 

“వెన్ను నగొమ్ములు వెళ ఎ గుమ్ము చును 

బకాళించి తన్నం గుంభంబులు పగిలి? 

కా. క. 

బరౌాయిపడు : అన్య. బే. అ. (కి. సాకీవడు. 

బఠౌయిపెటు : అన్య. చే. న. శ. బాకేసెటు. 
sR 

బక్కాచిక్కు : చే. అ. (కి కృశించు. 

బక ,._టిల్లు : 
చే. అ. (కి. శుషి,_౦చు. 

బక్కటిలు : ( న మట్టం 

బగటు : ద్. న. కీ. (పకాశింపంజేయు. 

“హరినీలసోపాన నరణి గాంబోలును 

బగటుచున్న దిన ల పాపపేరు (ప్ర ప.1ఆ. 

బగశంబు సేయు : చే. న, కి. తొలగించు. 

బగాయించు ; చే. న. క్రీ. పరగిత్తించు. 

బగిసిమాలు : చే. అ. కి. సిగ్గు వదలి పెట్టు. 

“ఆవిడ గర్భోత్స శ్రి తికి * 

నెబగిసి సియు మాలి పతిరతాద్భతి మో దన్ 

లోంబొూడమిన రుచి మించిన 

ఆాబల్యము గలుగు విటులపాలిదియయ్యెన్ 3 

బగ మువాడగు ; చే. అ, కి. నర్వనాశమగు, 
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బగిపడు : చే, అ. శీ. దుమ్ముపడు. 

ఓకాక్ర వెబిచినమాట సిక ,_౦బ యేని 

"నేడు. వీనంక సారూలనిక రమునకుం 

చెలలటో మూంనకబళంబుబెల వుయ్యె. 
గా “Nn 

బాత పరివారములనోట బగిపడియె. 
౧ 

నుక, 

బిగుమను : చే, అ. శ్రీ. 1. మండు; 

2. కోేవించు. 

బచ్చి, వెట్టు ; చే.న. శ. మున్గుపెట్టు. (తెలం) 

బిచ న పెట్టు దే. న. |కి. రంగుపూయు 
బచ్చెనపోయు: ( న్ ల 

బజ్జి ఎట్టు బే. న (కి. నిదపుచ్చు 

బజాయించు ; హిం. స (క్రి 1 కొట్లు. 

2. తాడించు 

ఏ, దొడించు. 

బజారించు : దే. స, డీ. వ్యభి చరించు. 

బజీతుచేయు : దే. న. శ్రీ. చిత్తుచేయు. 

బట్యాడాచేయు : అన్న. చే. న, (కి, 1. పంచు, 

2. కూలీలకు జీతనులు పంచు. 

కంఠస్థ మువేయు. 

వైన రసము దీయుటకు (పైయి 

విాందనుంచి కాంచు. 

ఏ. కంఠస్థముచేయు, 

4. సారాయి మొ! కాచి వడనోయు. 

బటీపటు ఇ "బే. స, క్రైం 

దు లు 

BY గా 

బశలు ః చే, అ, కి, గ్రేమపడు. 
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బకలుకొను : 

బడలుపడు : డే. అ. [కి 1. శ్రమపడు, 

బశలిపోవు : ) 2, వీరసించు. 

ఐశల్వడు : 

బశాయించు : చే. అ. (కి. మే. నృద్దినొందు. 

బి, బడోయికొటు, 

న. [కి 1. వృద్ది యొనర౦చు. ఆం. వా. 

2. నచ్చక నాగ నంవు. 

బడాయిచెప్పు : చే, అ. [కి గొప్పవెప్పు, 

బడితపూజచేయు : 

బడిత బాజాపటు : దె. న. క్రి. భాగుగంగొటు. 

బడితసంబర ము చేయి: ° 

బజి(తిషు : చే. న. కి. దృపితీయు. 

డను 'చే. అ. a వెదీవచ్చుచు మధ్యలో నడ(ంబాయు. 

బడివాయు : చే. న. క్రి. వెంట నెడయాయు. 

బడివిడుచు ; చే. అ క. 1. తెగించు. 

౨. పరువు లెక్క పెట్టకుండు. 

“బడివిడిచినముండ బజారుకుపద్ద 

(నామె) 

స కి ఆయ తపజచు సుకు, పరి 

బడుగగు ; 'దే. అ. కి. నిర్వీగ్యమగు. 

బ్రతాయించు ; పం. స. కి. నిర్ణ యించు. 

బతిచడు : చే, అ. (కీ [(నతము చెడు. 

బతిమాలు : బే. న. (కి. డైన్యముతో వేడివొను. 
బతిమాలుచు : చే. న. కి. బతిమాలు ధా. (బే. 

బతిమాలించుకొను : చే. అ. క్రీ. పెటినాడు బతిమాలునట్టు చేసి కొను 

బల్తై మిచ్చు ; చే. అ, (కి. దిన వెచ్చమిచ్చు. 
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బత్తెముతోదాటు : చే. అ. (క. ఒక పెద్ద్రమానును తెప్పగా మలచి 
దాసి కాలునలు దాటు. 

బద నాయం పెట్టు హీం. అ. (కి. బాధ్యత కల్పించు. 
బదనాయించు : హిం న. [కి మ. మాక్స. 

౨. తెికుగయిను. ( తెలం) 
బగ్గమానముచేయి : చే. న. కి. కొలతలు తూకములు నరిదూచు. 
బస ముతప్పు ఏ టే. అ. క. నియమము చెడు. 
బద్దించు : చే. న. కి, కొల్చినది మజలంగొల్బు. 
బద్దికెక్కు_ : చే. అ. కి. అపనిందపాలగు. 
బదులిచ్చు; దె. అ. కి. అప్పు ఇచ్చు. 

బదులు చేయు వ చే, అ. (కి. అప్పుకీసికొనివచ్చు. 

బద్ధకించు: చే. అ. [కి 1. ,పాలువూలు. 

౨. శిశువు పురీవించు. 
బనాయించు : హిం. నః (కి. 1.. వర్చాటుచేయు. 

2.. వక్కి_రించు. 

స్ ఆయ త్రపజచు. 

4. వేళెకోళముగం బొగడు. 

ల్, క్ట్యతిమముగాంగల్చించు. (తెలం) 

బనాయించుకొను : ౫. అ, (క్రి. కలుప్రుకొనియుండు. (చెలం) 
బబ్బ3ంచు : చే. అ. డీ. బొబ్బరించు. 

“పిరవానరకోటి వేలంబులోనం 
దృణము చలింప దెతేయులటంచు 
గణుతించి ముల నంగల౮౮ బాబుచును 

బబ్బరించుచు సేతుపద్ధతియిట్టి. 

క. వ. రా, యుద కాం. 
బమ్మరించు; 1 
బమ్మరిల్లు : ( చే. అ. (కి భవరించు, తిరుగు. 
బమ్మరిలు : . 
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బమ్ము : దే. అ. కి. (పసిద్ధమగు. 

బమ్మెరపోవు 2: దే. అ. కి. 1, 'భమపడు. 

౨. జంకు. 

బయటకుంటోవు: చే. అ. (కి. . బహిర్మూసమికిం బోవు, 

బయటపడు : చే. అ. కి. వెల్ల డియగు. 

బయట పెట్టు. చే. న. [కి 1. రహన్యమును "నెలునరిం చు. 

బయలెట్లు : ( 2. "వెలి వేయు. 

బయలనుండు ; చే. అ. కేం బు శుకాల ముందు స్రీ వెలుపలనుండు. 

బయలుదేటు : చే. అ. డి. (పయాణము (పారంభంచు. 

బయలుపడు : చే. అ. కి. (పకాశితమగు 

బయలుపజచు : చే. న. (క్రి. (పకాశమాన మొనప్పు. కు. నం, 9ఆ. 

బయలుమెజయి: చే. అ. కి. ప్రకాశితమగు, 

బయలువెడలు : చే. అ. (క్రి బయలు చేరు. 

బయలువోవు : చే. అ. క్రి. చెలినడు. 

బయసిమాలు చే. అ. కి. 1 అపకీ ర్తిపాలగు. 

2 అధర్మపరు( డగు, 

బరబరలాడు : చే. అ. కి. నునుప్రులేక యుండు, 

బరాబరిసేయు : చే. న. శ్రీ. పాచ్చరికసేయు. 

బరకాస్తు చేయు ఏ హిం. అ, (క్రీ. 1. కొలువుచాలించు. 

9. నమా 'వేశము ముగించు. 

ఏ. తొలగించు. 

“నముహో రాజు కచెరికి వెళ్ళి బరశాస్తు 

చేసి నగరుకుం జబ -వీశించి.” కు.రా. 

బరితెగించు : చే. అ. డీ. 1. హాద్దుమి టు. 

2. దుస్సావహాసముచేయు. 

బరిమీదనిలుచు ; జే. అ. కి. పాటీసోకుండ నెదురుకొను. 
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బరివీచేయు : అన్య. చే. స. (కి. మార్చిడిచేయు (ఉద్యోగములు 
సనసలములు నస్తువులు ము 

బరుకు : చే. అ, (కి. l. గోఖ్ళతొ ధ్యనివచ్చునట్లు సచేరము 
" a) 

మోాంద గీయు, 
ఏ. కొకిబిక్రిగా (వాయు. 

బరువుచేయు : చే. అ. డీ. వ్యాధి అకిశయిందు. 
బరువుతీలు ; చే. అ. |క్రి. భారను తొలంగు. 
బ రరఫుచేయి: అన్య. చే, న. కి. ఉద్యో గమునుండి సీకి వేయు. 
బజుటు : దే అ, (క్ర. 1. నంజ్ఞగా నీటు. 

వ గోకు 
బలకరించు: చే, అ. [కి వ్యాపించు 
బలకాయించు "దే. న. (కి. అతిశయించు 

బలకొటు చే. అ. శ. “అ” యని _ముతిపలు. రి 
CA 

బలఅకెౌను , చే, బ్ర ర్ం అపిన యంచు, 

బలవడకు : దే. అ. 

2. దృఢపడు. 
జలము ; డే. న శ్రి. పరి వేష్షించు. (బలసి ఫొలుచ్యూ ర 

లే బలవంతము వేయు : జే. న. (కి. బలాత్కారమునసేయు. 
బలాత్కరంచు : చే. స. (క్రి. బలాళ్కారముచేయు. 

అం బసు = దే. న శ. 1. చంపు. 
బఏగొను 2. ఆహుతిగా చంపు. బలియిడు 

బిలియు డే. అ క్రి 1 సుష్టిక లుగు, 

2. అధికమగు 

స. (కి. చుట్టుకొను. కు. నం. 10 ఆ. 
బలివాణు ; దె. న. (క్రి, చంపు 
బముపుగొెను దే. అ. క పఫుషినొందు 
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బువుచేను : చే. అ. |. వ్యాధి మోపగు. . 
బమయు : చే. అ. (కీ. బలుపునొందు. 

బవిసిమాలు : చే. అ. |. సిగులేకుండు. రూ. బెసిమాలు, 
OQ 

బసచేయు : చే. అ. కి. విడిదిచేయు. 
బబార వెట్టు ఇర ముదము. 
బహిరవోచ్చ: | దె న, (కి. ఇంటంప్రు శు ఎయు, చెలి సేయు. 

బలానడు డే, అ (కి. "వలి చవేయంబడు. 

బా వెటు డే. న (క్ "ఐలీపెటు 
న కు ల రా 

బబాపష్కారించు నం. అ Et వెలి వెట్టు. 

బహుమతి చే ము; సం. న. కి. "కానుక చేయు. 

బహుమానెంచు ; నం, న శీ బసహునుతిచేయు, గౌరవించు. 

బహురూపమాడు : నం, అ. శ. చేషములు వేయు. పండితా. 

బహూకరించు ; నం. న. [కిం నన్నానించు. 
© 

౭ 

వాంయదయ : చే. స, (కి. క. తీ వముగ( గొటు. 2. (పహారించు. 
ం రై 

శా(ందుకొను ; "దె. అ. (కిం తొమ్ముపె చాందుకొను. 

బాకాపటు : "దే. స. క్రి. ముఖసుతిచేయు. 
A) i 

వాకీవడు : పాం. అ. కి. బుణపడు. 

బాగుండు : చే. అ. [కి 1. చక్కగానుండు. 
౨. మరాందగానుండు, 

చాగుచేయు ౩ చే.స. శ్రి, 1. శుభమువేయు. 
బ్ర చక_లులుచు. 

చాజాపటు : చే. న. శ్ర. 1. సో తముచేయు. 
ర —0 

9, దెబ్బలుకొొట్లు. 
రు 

వాడించు : దే స, శ్రీ. 1. జాడించు 

9. అదేపనిగా దోపోధ్దాటనము సేయు, 

2 తెగదిట్టు. 
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కు 

బాడుదలవట్టు లేన. (కి. జీనగావాముగా గ్రహించు. 

es డు పుగుహూకు వెన్కొసి 

బాదుదల నట్టి దర్పంబు దలకుమోటు. 
| నృ పు. 9 ఆ, 

వాతళించు : డే అ. క్రీ. త త్తరించు. 

వాతాలుకొట్టు : చే. అ. [కి ౫ చాకాఖానీ చేయు. 

బాదరించు ; చే అ. శ. సమానమగు. 

బాధించు : నం. స. కి. బాధపెట్టు. 

బాన గిల్లు : డే. అ. డీ బలాత, తే మగు. 

బారకించు : చే. అ. కి. 1. భారమగు. 

2. తలనొప్పి ము. కలుగు. 

బారచా(స్పాపు : చే. అ. క్రి. వేతులువాచు. 

బారపోయి; చే. అ. శ్రీ. వేయిఛా6గునంతకొలంది నూలువడుకు 

బారినదిడు చే. అ. క్రి. 1. కపిల (మోట) పశువులు నీకు 
లాగుము నడచు వాలు ఏర్పడు, 

2. మోటయెద్దున లె గష్టుంచు. 

ఏ. ఎదనంటడు, అగ్ధమగు. 

చారిసమరు ; చే. న. (క్రి. 1. నెంపరలాడు. 

2, చంపు. 

వారనావు ; చే. అ. కి. విజృంభించు. 

బారుగాపోవు చే. అ. కి. ఉదారముగ నడచుకొను. (నె. జి.) 

నారుచేయు : |) జే. న శ్రి. 1. తుపాకిలో మందుగుండు వేసి కూరు. 

బావుకొను : చే, అ. శ్రి. 1. అన్నము లోనగునవి ఆత్రములో 
చేకినిండ ఎత్తిన్ నోట నిడుకొను. 

2౨, అనుభవించు. 

“బది చేసి యేమి బానుకొంటివి.”” 
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జావుటాయె త్తు : దే. అ. E దండెత్తు. 

బావురుమను ; చే. అ. క్ర. 1. చావురుకుని యేడ్చు. 
బి, శూన్యమగు. 

““సందడిలేక యిలు బానుకు మను 

చున్నది. . 

ణభాళితాకు చే. అ. కి. మూర్చానందు. 

బాసగొను : చే. అ. కి. ఒట్టు పెట్టుకొను, 

బాసాడు చే. అ. (కి 1. “భామీంచు. 

2. తనకు. చెలియనిభాహషలోమాటాడు 

బభాహప్పశళించు : వై. అ. కి. భజాస్సాలాము సేయు. 

చాహాస్పాలన మాచరించు: దే. న. (కి. భుజములను చజచు. 

బ్రాహిరపోవు ; వె. అ. కి. 1. బయలుపడు. 

ల మూర్చిల్తు. 
ఇ 

ట్ి 
1. పారుపమువూవు. 

2. పటుపటి కూర్చుండు. 
టల 

బింక మెక్కు : చే. అ. శ్రీ. 1. గర్భమెక్కు... 

2. అతిశయించు. 

“వింకంబెక్కు (కొధాగ్నికిన్౫ 

కు. నం. 1 ఆ. 

( 

వింరముచూవు : చే, అ. కి. 

బైిందించు : దే, అ. (కి. తొలివానపడు. 

“కన్య బిందింపదయ్యె” కాళవా సి. శీ ఆ, 
బిర్కట్టువడు ; బే. అ. కి. భయపడు. 

“పెక్కు_జీవులు లోన బీక్క్టుపడంగనా 

(బహ్మోాండభాండమ్ము పగిల నాక్కొ_ 

పగిలె గంబము భువనకంపంబు గదురి” 

నృ. పు 
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బిక్కిర3ంచు : చేన. శ. జేక్కించు. ( చెవులు) 

- చే. అ. క. అ సోయస్థితిలా నుండు. 

బిక్కు బిఘమ్కమను : చే. అ. శః ఒంటరిగా భయపడు దుం.ను. 

బిగబటు వ | చే. న. [కి 1. గటిగా పట్టుకొను, | ర 6 A) 

ను | 2. జ్వానము బంఫెంచు. 

మ్గిందు ; ( చే. న. (క్ర. 1 కట్టు. 

వీషయించు ల గట్టిచేయు. 

క్గుచు : చే, స. [కిం విగించు. 

విగియు ; దే. అ. [కి ఓ బిగు నగు. 

౨. చెటు సేయు. 

బిగువుకొను : చే. అ. [క్రి బిగునగు. 
బిచానా ఎత్తిపోవు: అన్య. చే. అ. కి. ఊరినుండి వెడలిపోవు. 

పిజుగు : చే. అ. కి. బొంకు. 

బిటాడు : చే. అ. (కి. హెచ్చుగా మాటలాడు. 

కిజాయించు ; చే. అ. కిం వీగొయు, “ముక్కు విడాయించినది. 

న. (కి. 1. ఒక దానిలో మజియొకదానినుంచ 

2. మూయుు. 

విడియపడు : చే. అ. కి. సిగుపడు. 

విక రప్రోవు : చే. అ. కి. 1. చలించు 

7 నిశ్చేష్టమగు. 

వి తరములాడు; శే అ, కీ. విలసిల్లు. 

విత రెంచు: చే. అ. క. 1. నరనమాడు. 

2. విలాసముమాపు, 

ఏ. (పకాశ్ంచు. 

4. చలించు. 

్న ళ్ ట్రూ . ఫు (- 

ల 
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బిమ్మిటిగొను ; దే. అ. కి. 1. మూర్భిఖ్లు. 

9, వివశత నొందు. 

వియ్య మిచ్చు కొను ; బే. అ. డీ. _నాహ్మ చేతకులు పితృ కార్యము 

చేసికొను. 
బిరవీరనశచు: 

దే. అ. కి తొందర; నడచు. 
బిలవిలన శచు; _ గాన 

బిఎవెత్తు : దే. న. శ్రీ నేలను (దవ్వునపుడు ములుములుగా 

చేయు: 

బి . డే. అ. శ్ర. కుతూవాలపడు. 

వీజబిగి ము చే. అ. క్రీ. (బిగియు+?-బిగియు 1. మిక్కి-లిబిగియు 

బ్ర మిక్కి-లి బెట్టు సేయు. 

వలు : దే. అ శ్రీ. బిఖునగు, 
అ 

బీట్రుకొొను చే. అ. కి. బిగిసివోవు. 

బిలకటు దే అ. కి. “మెడలోనగు చోట చతురు గడకటు. 
౧౧ కు ౧౧ — wm © 

విసతిప చే. స. శ్రి. 1. మంతేము చెప్పు. 

9, నలహోనిచ్చి తనకు ఏలుగా 

వమూార్చుకొను. 

విసచెడు : చే. న. (క్ర. యంత్రము చెడు. 

విసిపోవు చే. డీ. పట్టువదలు, 

భీజ్రొరు ; చే. న. EB. L థాన్యాదులను సెకెగననతోయు. 

9 గింజలను బె కెగషదోసి మంచి 

వేర్పజుచు, (నె.జి.) రూ, బేజారు. 

వీటగిలు ; చే. అ. (క్రీ. వగులువాబు. 
గ 

వీటలు దోవ : 

వీటలువాణు : 
రులు (చే. అ. [కి పగులునాటు. 



వీటు వేయు ఏ6 

బీటు వేయి : చే. అ. |. బీటు వొజు. అర్య దే. పహరా కాచు 

వీడువడు : చే. అ. క్ర. ఓ. పాడగు. 

౨. పనిలేకయుండు. 

వీడుపెట్టు : దే. న. క్రి. 1. పాడుచేయు. 
2, పంటచేలు పండింపక విడిచిసెటు 

వీతుకొను : ) ల 
వీతువడు డే. అ. క్రీ. భయపడు. 

వీరముచెడు : "జే. అ. (కి. దర్పము నశించు. 

వీరాజు : చే. న, క్రి. తుడిచి కుప్పచేయు. 

ఏీటు వడు చ వ. 
నీణువాలు ._ అ. కి, le న్యర్థ ముగు. 

సీఅవోవు 2. బలహోానముగు. 

వీణుమాన్ను వ చే. అ. శ. 1. బీరము నూన్ను. 

2, సిబ్బరము వోగొట్టు. 

రుం 

బుకాయించు దే. న, డీ. అబద్ధమును నిజవుని వాదించు. 

లి కు న. కి. ఆబగా తిను. రూ. బొక్కు. : దే 
బుంగ తేలు క చే. అ. కి. ఉబ్బు. 

బుగబుగమను: ) చే. అ, [కి 1 చికచితేలాశు. 

| ల్సి బుడగ లెత్తు. 

స. అధిక కోపమును _బదర్శించ 



737 బుదిగడితిను 
mm G 

l. 

ల న్యాపించు. 

3. సిజ్బ౦భించు. 

బుగులుపుచ్చు ఏ దే. న. శక్ర. బయులుపజచు. 

బుగులువోవు : చే. అ (కి. బయలుపడు 

బుస్చివాటు : చే. అ. కి చిన్న పోవు. 

బుజయిడు : బే. అ (కి. 1. సున్న చుట్లు 

2. ము[దించు 

“రొనొారక్క_ క దబ్బటి 

యని బుజయిడు పగిది నాఫీ యంగన కవునున్ *” 

| చంద. 

బుజయు వేచు ; జీ. అ. కి. ముద్రలు వేయు. 

బుజైగించు : జే, స. క్రీ. ఉపలాలించు.. 

బుజాబుపొంగు : చే. అ. (క్రి. ఉప్పొాంగు. 

బుట్టలో పెట్టు (జే. న. నశముచెని బుబితోచేపేకాను : ( ._ న. కి. చసికొొను. (మనుజులన్సు 

లు 

బుఏదాఖలుచేయు : చే. న. శి, విన్న వమును విశారింపక పోవు. 
బుడీబు డిదీర్హముదీయు : చే. అ. కి. ఏడుపు నభినయించు. 

బుడిబుడిఫ్రోవు : చే. అ. |. గునగుసలాడు. 

బుడివడు : ఏ చే, అ, (కి. తొటుపడు.. 

బుడివువృప్రోవు: జే. అ. క్రి. గుళగునలుపోవు. 
బుడగించు : చే, అ. కి. పంది ముఖుజో గోరాడు. 

బుడ్రపొడుచు ; టే. అ. (క్రీ. బుడగ తేర్పడు. 

బుఢబిగించు : చే. అ. కి. మద్యపానముచేయు. 

మబుద్దిగడ్దక అచు: ) చే. అ. క్ర. 1. దురూహలుసేయు. 

బుద్ధిగడితిను ( 2. కక్కు ర్తిపాలగు. 



బుద్ది బూ రెలుతిను 788 

బుద్దిబూ రెలుతిను ; బే. అ, (కి. పొరపాటుపడు. 

బుద్దిసేయు = చే స. క్రి. తలయ, 
66 ఖర. జా. అడ 
మాక్స్యవురమున దైస్యపడుటు బులి 

సేయకు’ భార. అశ, 1, ఆ. 

బుదురరించు ; చే. న. శీ బుజ్జగించు. 

బురబురలాడు : చే. అ. (కి. న కొద్యులచే( బిల లకు జొెంవపపటు. 
ర్త ca nN a) 

చే. న న్క_9౦ చు. 
బురిడీ కొట్టు : చే, న శ. 1. మానమువచేయు. 

బి. డంబములాడు. 

బుజగోఎకొను : చే. అ. క్రీ. యోచన కుదురక ఆలోచించు. 
బుజిరామకి రనపాడు : చే. న. క్రీ. తీలపగులంగొటు 

అమ రై 

(ne ( వ 

చే, న. కి. వ్యామోహాపసపెట్టు. 
ర్త 

బులియు : దే. అ. (క్ర, సుఖపడు. 

చే. అ. (క్రి. 1. పాము రోపముతో నిశ్వసించు. 
2. కోపపడు. 

బుసబుసలాడు: చే. అ. కి, పొంగు 
బుసివోవు : చే. అ. క. కొద్దిగా చెడిపోవు. 

రిం? 

/] UX cn (౧ గ్ర ob న, కి. అబద్దపుమాటను నిజమని సాధించి చెప్పూ. 
ee 

బూజుపట్టు : చే. అ. కి. 1. చెడిపోవు. 
ER) 

PI (సాంయదగు. 

మోూజెకు)_ ; చే. అ. (కి. బూజుపటు. | గ్రా & జాబట్టు 

మా న రిలు . 

౧ దే, అ. క్రీ. ఒడలువాచు. 
లూదరించు ; 

“బూదిచబచు : చే, ఆ. కీ. బూ డిదపట్టు. 

“టూాదు వాతి : -జే. ఆ, శః నూగుపాటిః 



"7౧9 బెగ్గలెంచు 

భూరటించు; 
బూరటిు . చే. అ. కి. 1. నింకు, 

బూరటిరు క ల, ఉబ్బు. 

చోకరించు ; డే. స. కి. బూకరించు, 

బె 

బెంగటిబ్లు ; చే. అ. కి. బెంగపడు. 

బెండగిల్పు వ చే. అ. క. 1 పెల్లగిల్లు. 

2 పయాణనుగు 

బెండాడు : చే. న. క్రి. 1. చెండాడు 

2, హీంసించు, 

బెండువడు : దే అ. (కి. 1. సారహీనమగు. (పే. జంజుసబజు చు, 

బెండువడు : ( 2. బకువులేక తేలివోవు. 
గ. రుచి తప్పు. 

నెంబేలు'ప్రేటు వ బే. న. (కీ. ఎక్కువ మోసపుచ్చు. 
A) ei 

బెకబెకలాడు : చే. అ. కి. కప్పలుకూయు. 

బెక్కొ_ట్లు : చే. అ, [కి 1. నాపోవు. 

౨. “జీ” యను, 

బెగడాయించు : చే. న. శ్రీ. విరోధించు. రూ. బిగణాయించు. 

బెగడు 

బెగడొందు: | 

బగడువడు: 

వెగడిలు ; శ 
౧” ౧౧ 

బెగడిలు 
౧ 

బెగ్రడు 

బెగలించు : చే, అ, క. lL ఏవ్యాలించు. 
౧ 

2. భయపడు. 



dh 

740 

. విహ్యలించు. 

భయపడు. 

* చిండొందు. 

- చలించు, 

+ నడదెబ్బ జణిను. 

. మనసుతో విరాగము బొందు. 

. న. కి, అమ్ము. 

DD 

(8 (ne 

పలి — i 

. అ (కి. 1. గెరనము చెడు. 

లి యం తేపు కీళ్లు నడలు, 

. అ. [క్రి ఒకానొక యాధిక్యమును (బకటించు, 

, అ. E2 1. చలించు, 

2. తొలంగు. 

, యి, (కి. (పకాశ్ంచు. 

_ అ, (కిం 1. అందగించు. 

2, పా తొదిక మును తోమి మెజు', 

గెక్కి.౦చు. 

“లేర ఇడంగనేో” బనవ. 
. అ. కి. అందగించు. ద 

- అ. కి. పశువు మందనుండి వేతై తిరుగు. 

(నె. జి) 

, అ). (కి. తప్పు. 

దే. అ, క్ర. పథకము అనుకూలింపక పోవుటయే 
కాక పతిళూలించు. (కథ) అడ్డము 

తెకుగు, 



110] 741 'జళుకు 

బెడిసిపోవు : దే. అ. (కి. న్యనహారము చెడిపోవు. 

బెణతు : 
_ ( చే. అ. కి. మెడ మొ! చోట నరము చెదరు. 

బెదరించు : జే. న. (క్రీ. భయపెట్టు. 

బెదరుపడు ;. . 

బెదరిపోవు : దే. అ. (క్రి. భయసడు. 

బెదరు : 

చెరయించు : చే. న, (కి. కలిగించు. 

“అరుదారం గురియించి రమృతంపుసోన 

బెరయించి మొరయించి పృథులదుందుభుల.” 

చెరయు : చే. అ. శీ. 1. కలుగు. 

9. వ్యాపించు, 

బెరసగు : చే. అ. క్రి. (పందెప్రళోడివల్రె కౌర్యముచూపు. 

బెలయు : | దే. అ. (కి. కలియు. 
చెలయిందు: 

బెనుకు : దే. అ. (కి. 1. వదులగు. 

2, ఉన్న తస్థలమునుండి కొొలందిగా 

చలించు, 

బెళకు చే. అ. కి. చలించు. 

బెళగు చే. అ, కి. తోము. ఖు. స 

బెళుకు చే. అ. కి. తళతళలాడు. 



జ 
. శ. 1 గాబరాపడు, 

9. భయపడు. 
బేరమాడు : చే. స. (శ్రి. ధరలు తగ్గించి యకుగు. 
బేరముచేయు: చే స. శ్రి. కొను. 
బే వేయు దె. న. |కి. 1. . దీజు చేయు (* శ్రీ. 1. లెక్కగట్టు 

బేజారెత్తు : చే. అ 

బేరీజ్ను వాయు: 2. జము ఖర్సులు (వాయు, 

కళింగ. ఇ 

బేలుపడు: 
చేలుపోవు: ( చే, నుం క. మోానపోవు. 

బేలు వెట్టు ; చే. స. క్రి, మోసముచేయు. 

లా 
Cn 

బెఠాయించు ; హీం. అ. శ విష వేయు. 
Qa © 

బెలగు : ద్వ. అ. కి. బెలుపడు, 
దా అనూ 

బెలుసేయు : చే, స డీ. బయలు వెటు. 
c= వం 

“నభ ఖైలుసేసి ఒకరితో నొకరు 
మాటలాడక గాలి మంద యెన్లులః 

మారాజును తల చుకొొం౦0టూా.”? 

రా. రం. 



టొ 

వొంకు ; చే. అ. కి. అబద్ధము చెప్పు. 

వొంకులాడు : చే. అ. కి. అనత్య మాడు. 

టొంకించు : చే న. కి. (బొంకు ధా. పెం మోనవుచ్చు. 

బాంగుబుజాన వేసి కొను: దే. అ. కి. ముష్టియెత్తుకొను, దైన్యపడు. 

బొంగురువోవు : చే. అ. శీ. గాంతు విన్వరమగు. 

టొంతకుట్లు : చే. అ. (క్రీ. 1. చిరిగినబట్టలను ఒక చోంజేర్సి చికు 

గులు కనిపించకుండ పజుఫువ లెణుట్టు 

2, సారికి జీను కుటు. 

బొంతరేగు : డే. అ. ర్త గుడలోని డారములు నడలి పెకిలేచు. 

బొంతరేగ(గొట్టు: చే. న. కి. మిక్కిలి తాడించు. 
బొందుకట్టు : చే, అ. 1 l. తాళిబొట్టు దారముకట్టు. 

2 పరికిణీలు "మొ! వానికి “"దాగముతో 

బొందునల్లు. 

బొందువోవు : చే. అ. కి. వరి నెన్ను వదలు వేళ చెడిపోవు. 

(పైరు) 
బొక్కపెట్టు : టే. న. కి. 1. నెగవేయు. 

బి, పోగొట్టు. 

ఏ. వంచన సేయు. 

బొక్కలు వెదకు: చే, న. కి. రంభా స్వెషణము సేయు. 

బొక్కు.: | చే. నస, శ్ర. 1. సండివంటి పదార్థములను నోట 

బొక్కు_లాడు: సికొను. 
బొక్కలాడు | 2, దను 

లీ. తిను, 

బొబ్బరించు ; దే. అ. డీ. పెద్ద శేకలుపెట్టు. 
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. 1. కేక పెట్టు - 

2. నంతంబొందు. అను. 124. 

బొబ్బిబవొడుచు ; చే. అ. (కి. సింహనాదములుసేయు. 

టొమబుముడివేయు : చే. అ. శ్రీ. కోపమును (పకటించు. 

బొమ్మరవోవు ; చే, అ. [కి (భమించు. 

బొమ్మ వెట్టు : చే. న. క్రి. 1. అవమానము చేయుటకై 

(పతికృతిని పెట్టు. 

౨. చేతంబడిచేయు. 

న్ : డే. న. (కి. అసత్యమాడు. 

రొ 

బో గిడుచు : చే, అ. E ఎండకు వానకు కొయ్య చెడి మెత్తనై 

వోవు. (నెజ్చి 

బోటుచేయు : చే. న. శ్రి. వేలను మిట్టగా చేయు, 
వోడించు . చే: న. కి. తలనొటిగించు. 

బోడికొట్టు వ చే. న. క్రి. తల శుభ్రముగా గొటీగించు. 
బోదేర్చు : చే, అ. [కి పంటపవోగా మిగిలిన పొలము నందలి 

| చెత్తను ఎకువుశై కాల్చు. భూ, పో చేక్పు. 

వోధచేయు : మి. స. (క్రి. 1. పాఠనుచెప్పు, కణుపు. 

బోధించు ( ౨. తెలియం౭జేయు. 

బోధపడు: మి. అ. కి. ఆకళింతకు వచ్చు. 
బోనముపెట్టు చే. అ. (క్ర. మద్దెల కెడమవైపున నన్నమును బూడి 

దయు6్డ గలిపి మత్తు. 

దే. స. కి. బోరగిలంజేయు. 

* బోరగిలు: డే, అ.'|కి. మొగము చేల కానుకొనునటు పడు. 

బోరగిల్లు : ( రూ. బోర్ల గిలబడు. క 

వోరగంచు : 
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వోరచణజచు : చే. అ. (కి. జొమ్ము చేయు. 

బోర్ల తోసికొను: )చే.న శ్రి: 1. అనుభవించలేక పాడుచేసికొను' 
బోర్తదోసికొ : ( 2. తనపై కిదానే తెచ్చుకొను. 

అ. [కి 1. చతికిలయడు. 

ల కార్యము చెడు. 

వోమకలుగు : చే క సు 
ది. అ. = | వమోూగు. బోరుకొను ( ఉం 

టోరుకాడించు: ) చే. న. కి. పిల లకు స్నానము చేయించు. 

టోర్కాడించు: | 

పోరుకాడు : ) చే. అ. |. స్నా నముచేయు- 
బోర్కాడు : 

బోసివడు : చే. అ (క. దంతములు కాని చెవుల దుద్దులుకాని 

జోసివోవు: లీని ముఖముయొక్క_ళూన్యస్థితిగలుగు. 
(వృయమెదులు కొటి వేయంబడినయిలు 

ఠి ౧౧ 

మొ! వానికిం గూడ నందురు ) 

బోసేయు ; చే. అ. (కి. భుజించు. రూ. బోంచేయు. 

బ్ 
బౌళివటు : చే, అ శ్రీ. ఒడలు నుజుచు. 

“పచ్చి నెత్తురు [చావి చాళివటుటయు 
న నాటీ A) 

రిచ్చ వాబున సంచరించుచున్నా (డు. 

క, న. రొ, యుద్ధ "కాం. 



బ్ర 
(బతుకు ; | దే, అ. Eo 1. జీవించు. 

బదుకు : 2. ఆపదనుండి రశ్షి౦పంబడు. 
య 
(బమయించు చే, అ, ;కి. _(బమించు. (పే. 

“పగఆెల నాటల (బవమాయించుచును 

నందుగొందులెల  చెజింగిపొనుచు.*” 
aa: 

Er (ప. 1 ఆ. 

(బ్రమయు చే. అ. కి. (భమించు. 

(బమరితిరుగు : చే. స. శ్రీ. చుట్తితికుగను. 
రా 

(బమరివాజు జీ. న. (కి. చుట్లితికుగు. 
॥ ర 

(బమసివడు : చె. అ. కి. భయపడు. 

(బ్రాహ్మణార్హము సేయు: సం. స. క్రి. 1. పితృకార్యము జరిపించు. 

భార. ఆది. 4 ఆ. 

2. సుష్టుగా భోజనము చేయు, 

రం 
9) 

(దంగు : చే. అ, కి, 1. పూడు. 

౨2. మునుగు, 

(బుంగుడువడు : చే, అ. కి. కష్టపడు వూ 

(బుంగువడు : చే. అ. కి. మునుంగు. 

చే. స, (కీ. 1. (బుంగంజేయు. 

2. పూడునటుగాంజేయు. 
బుయ్యుః చే అ. క్రి నశించు... 

(బుంచు ; 



భఎగపకు; మి. న. (క్రి. మోనపోవు 

భంగ పెట్టు మి. న. (కి. భంగపఅచు ౩ 
భంగించు ; మి. న. (క్ర. మోనపెట్టు. 

భంజించు : మి. స, కి విణుచు. 
భండిందు ; నం. స, కి తిట్టు 

భక్షించు ; సం. స. కి. తిను. 

భగభగలాడు : జే. అ. (కి. 1. భగభగమని నుండు. 

2. మిక్కిలికోపము గలుగు, 
భజిందు : సం, న. E “సేవించు. 

భటీచేయించు 
భశ్రీయంచేయించు: (దే. న . (కి. నల్లివేయించు. 

భ|ద్రవడు. సం. అ. క్రీ. జ్యాగత్తగా నుందు, 
భ(దపజిదు ఫ్ నం. నం కి. డా గత చేయు. 

భద వెట్టు : నం. న. కి. డాగత్త పెట్టు. 

భ(దాకరించు : నం. స. కి. ముండనముచేయు. 

భయంపడు : నం. అ. కి. భయపడు. 

భరపడు 
భరంవడు : (నం. ఆ, క. (శమపడు. 

భరవసాచెప్పు ; హొం. అ, డీ. థైర్భముచెప్పు. కళింగ. వొ 

భరాయించు ; వె. స. (కి. వహించు. 

భరించు. అంభావివాహాము. 

భరించు : సం. న, (క్రీ. 1. మోయు. 

౨. రహీంచు. 

స్ వ్యయము నం గీకరించి వెచ్చపెట్టు. 

(నె. జి.) 



/ రిం భరించు 

భరించు ; 

థ్రీ చేయు : 

భరించు : 

భస్మీకరించు : 

భాంకరించు : 

భాగించు : 

భాతియగు : 

భావించు ; 

భాషించు : 

భాసిలు ; 
గ 

AA aA 

0 

ని 

0 

ECA a 

శ. పూ రిచేయు. 

(శ. నిందించు. 

. [కిం 1. బూడిదచేయు. 

ల్సి దుమ్ముచేయు. 

ఖా 

కీ. 1. ఛేరీ ము ధ్యనిసేయా. 

2. సింహనాదము సేయు. 

* (క. విభజించు, 

అ, శ 1. (పశకాశించు, 

డ్న 

౭ 

లి సమానమగు. 

. (క్ర. తలంచు. 

(కి. మాటలాడు. 

- (కీ (ప్రకాశించు. 

ల్లి 
. శ. యాచించు. 

ఖీ 
* (కి. భయపడు. 

* క. భయపడు. 

. కి పట్టుపట్టి కూర్చుండు. 

భు 
శ్ర 1. తిను. 

9, అనుభవించు, 

Gh 
సపిరారకుమారవనిజయము. ”” 



భూ 
. (డీ. స్తుతించు. 

భె 
చే. న. (క్రి. 1. నందర్శించు. 

2. సముఖముసేయు. 

(శావామహారాజు కల్యాణము.) 

దె. స, [కి నమూ వేశపఅచు. 

“నేవచ్చినపుడే నగుణుండై యే 

నుండుననుమాట మందలించి భేటీ 
చసేయించనోయి.” 

ర O ర్న 

నం. న. కి. చీల్చు. 

సం. అ. (కిం చీలు, 

భో 
దే, న. క్రీ. అనుభవించు. 

చే, అ. (కిం (_మోతకల్పించు. 

వై. అ. కి. భోజనముసేయు. 

భ్ 
లో 

మి. అ, (క్రి, కోరికపుట్టు. 
“'ఫువ్విలు కాని కెన (భ్రమవుబ్బుగబే 

భువ నెక మోహిానసీ.”” ఉ.రా. 

నం, అ. కి. తిరుగు. . 



మల6బెటు (భమల బెట్టు 

(భమలంబెట్లు : 
రి 

(భమించు: 

(భమీయించు: 

(థాజ్లు : 
య 

(ఛాంతిసజచు : 

మంకుచేయు : 

మంకుసటుపటు : 

మంగు ; 

మంగుదొబు : 

నుంచమునౌయు 

మంచమువేయి; 
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సం. న. కి. భిర్నముగాందోపం జేయు. 

అ. కి. 1. తిరుగు. 

2. పర్మిభమించు. 

క్షే, ఆశ పెట్టు. 

2. భమ వె పెట్టు. 

“మూట నేర్పున [భమించు ననున్ ”” 

జాహ్నపి.4. 

ny 

లి అ) 

గ [= 

స్, (భాంతివెందు. 

yee అ, కి. చెడిపోవు 

ణా 
నో 

నం, అ. (క్ (ప్రకాశించు. 

నం. అ. (కః (భాంతిపడం జేయు, 

వము 
చే. అ. (కి. పట్టుపట్టు. 

చే. అ. కి. "మొండికే వేయు. 

చే. అ, (కిం మాయు. 

డే. అ. క్రి. వ్యాధిచే ముఖముమాదమ చ్చ లేర్పడు 
భూ. బంగుళాటు ( తెలం) 

; చే. అ. డీ. వ్యాధి గస్తుండగు. 

రూ. 1. మంచ ముక్కు. 

2 మంచముపట్టు. 

ఓఏ. మంచానయబుడు. 

చే, అ. క్రీ. లంజజికముచేయు, 
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మంచి చేసికొను : చే. న. [కీ 1 స్నేహము చేసికొను. 

9౨. అనుకూల పజుచుకొను. 

మంచిమాట చేసి కొను: చే. అ. క్రి. అన్న ముతిను. 
న. కి. అనుకూలము చేసికొను, 

చే. న. క్రి. రథీంచు. రూ. మనుచు. 

మంచెపెటు : చే. స. శ్ర. 1. చేనికి కాఫుంచు. 

2, కాయలు పం౦డుటకు గడ్డి వేయు. 

మంజూరు చేయి: అన్య. దే. అ. (కి. 1. అనుమతి తియిచ్చు. 

2. అంగీకారము డౌల్సు. 

మంటగలుపు : చే. న. (క. నాశముచేయు. 

మండాడు : దే. స, Er దైన్యముతో' యాచించు. 

“నలదని శల్వట్టి వారించి చనవు 

గలయట్ట చేనేతాకామిను లెల్ల 

మండాకుటయు వారి నునవియాలించి.” 

క, వ. రా. సుందర. 

మండిపడు : చే. అ, డి. కోపగించు. 

మండిఫోవు : చే. అ. [కి 1. జ్వలించు. 

2. కోపాదుల'చే దహించు. 

ఫె. ధర లెక్కు_వగు. 

మండు : చే. అ, కి. జ్యలించు, కోవాదులచే జ్యలించు. 

మండెకట్టు : చేను. కొత్త తగా (దన్వవలసిన బావిలో 

మం డెదింపు : ( ఒరలకు ముందుగా (తాటితోంుట్టిన 

గుం డని వస్తువు నేర్పణచు. 

మండెవేయు : "దే. స న. కి. వొగాకు మొ॥ (తొ 'క్కుుటకు గుట్ట "వేయు. 

మండె వేసిపొడుచు: చే. న స. కి. దొంతరగాంబెట్టి బ లైముతో గ్రుచ్చు. 

ముంత భానికె టు: "దే. అ. (కి. ముచ్చటలు ఇప్పు. 

మంతరించు ; చే. అ. [కి 1. ఉపాయము చెప్పు. 

2. నలహోచెప్టూ. ( తెలం) 
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మంతు కెక్కు : చే, అ. (ర్ పసిద్ద కెక్కు_. 

మం[తాంగము చేయు: మి. అ. mn "హాడుపుశాణి చేయు. 

మం త్రించు : సం. అ, కి. మం్మత్రేముపెట్టు. 
మంతిరించు 

మందగట్టు : టే. న. క్రి. పశువులను చేలలో పెంటగట్టించు. 
మందగించు ; చే. అ, [రక 1, ఆక లీతగ్లు 

2. మందమగు. 

మందగొను. చే. అ. క్రి. గుంవుగూడు. 

మందటలాడు : చే. అ. క్రి. తగవులాడు. 

స, కి ఎదిరించు, (తిప్పు, 

మందటిల్లు : దే. అ. కి. అణగు. 

మందడిగొను : చే. న. కి. గుజ్రమును లాయమునంగట్టు. 

ముదరముసేయి; చే. న, కీ. దహించు. 
మందలచెప్తు : చఊ న. (కి. పని వైనము చెప్పు. 
మందల యుండు ; చే. న. కి. పనిచేయాస్థ లమున ఉండి పరిశీలించు. 
మందలించు : చే. న. (క్రి 1 చెప్పు. | 

2. ఆజాపీంచు, 

లె. హోచ్చరించు. 

4. హితోప'దేశముచేయు. 

5. నమానముగం జాటిం చు. 

“ముక్తాఫలమ్ముల మందలింతురు 

వుదువింద లటు”” కాళహా స్తి.నె ఆ 

6. ఒకరు చనిపోయినపుడు వారి 

యింటివారిని పరామర్శించు. 

మందీకరించు సం. అ. కి. స్తృబ్లమగు. 

మందీభవించు: నం. అ. కి, మీందమగు. 

మందు పెట్టు : దే. స. క్రి. మరులుకొనుటకు దుష్టనస్తువులు 
తిన్నించు. 
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మంప్రిము: ) చే. అ, (కి. అతిశయించు. 
కు | “పంపాతరంగిణే పాంతవకానులకు 

మ౦పిల (వొడల నెమ్నుదిలోన శీలి?’ 
ఏష కః 

క.వ.రా. అరణ్య. 
ముంబరము సే సూయ ; చే. న. కి, దహించు. 

నుకమక లాణు : చే. అ. (కీ. కాంతిహీనమును. 

నక్క. జేయు దే. స, (కిం కాంతి పోగొట్టు. 

మక్క_ళించు : చే. న. (కి lL. ఉబ్బించు. 

2. నరిపలజు చు. 

రూ. మక్క_డించు. 
మక్ష్కించు ; దే. స. (కి. మక్కెెలు విటుగందన్ను . 

మక్క ; జే, అ. శ్రీ. 1. కాంతిహీనమగు. 
ఏ, నవయు. 

3. చచ్చు. (ఆెలం.) 
4. ఫలించు. 

న్, పక్యమగు. 
మక్ -వచెయు చే. న. (కి. (పేమించు. 

మక్ష గ్రాడుపట్టు : చే. అ. [కి. కాంతిహీన మగు. 
మక్కు పెట్టు దే. న. (క. నయం డెశము పూడ్చుట కొక 

_దన్యమును మష్ప్టు. 

యష్ గ్రామాద్చు: గ. “కి. ఫీ చమణంచు. 

మక్క మారుచు; “ెక్కగా6 గొనక సిలింపులంబట్ట 

వుక్కుువూరుచు చె వై త్య మండలి నలిని 

యాలంకయొప్వుి.క.వ. రా.కిమ్కింధ. 
మక్కాక్కు : దే. అ. (కి, ముజికియగు. 

= (చే అ. కి. వెనుకకుం దిరుగు, 



మగుడుచు ; చే. స. కి, వెనుకకుం దిష్పు. 
మగు చే, అ. (కి. -వేడికి మె తపడు. భూ. (మగు 

nN ల లాం ౧ 
మగ్గుడువాణు ఏ; దె, అ. కి. మగ్గు. 

మచ్చ (గట్టు: చే, న (కి. మచ్చరించు. 

“కరారెపిుం గొనుచుం గోలి చెదననుచు 

మచ్చగనైడి ర్ దు మాయానిడేత 

స్చ్చిన మనలోన నెన్వరినై న 

దలవమూానిసిని జంపి చాటిసోనంగ.” 

క. వ. రా. యుద. 
, య 
మచ్చమాపు : చే. న. [కి 1. పొగరణచు. 

ల అపకీ ర్రి తొలగించు. 

మచ్చయిడు ; చే. స. శ్రీ. కళంక మాపాదించు. 

మచ్చరించు చే. అ. (క. చలము పట్టు, 

మచ్చరికించు స. కి. స్పృర్టించు. 

మచి.కపడు; చే. అ. [కి 1. చనవు నృద్ధినొందు. 
2. పురుషుడు ప్ర్రీయందు తగులువడు. 

మచ్చిర్క_ చేయు: దే అ, Bl. ఆకర్తి ౧చు. 

9, అతిగా లోంబజచుఫొను. 

మచ్చు చల్లు చే. అ. (కి. మచ్చుముందుచల్లు. 

మజ్జనమార్ను ౩ మి. న. కి. స్నానముచేయించు. 

మటమట లాడు : చే. అ, (కి. 1. వ్రకకులయం దీర్ద్యాదుల చేత 

మొగముపికారవముగు,. 

2. కోపమును వెల్మిగక్కు. 
॥ కి. క నృడకుండయటోను. 

నడి. మోనమువేయు. 

1. బురదను కాళ్ళతో ద్రొక్క.. 

9, తగ్గించు, 

అ, (కిం న్య నహోరము తేగ్లు, 
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1. ఎకు నమానముచేయు, 
ఉదా: ఇలు కిటికీల మట మయినది. 

9, నాశనముచేయు. ల 

ఉదా; 'నేలమట్టమయినది. 

గ్ర 
Ey 
ph స్ట్ ob a‘ (no 

ముసముచేయు; దే. న. క్రి. 1. పొదుప్రుచేయు. 
౨, నాశముచేయు. 

మదట్లాడు చే. అ (కి. 1. నంచలించు. 

౨. వాంపీంచు. 

ముుషమలాడు: చే. అ. కి. మిక్కిలి పెనలస. 
సు చే. న. |కి. (తొక ద వం. గుం (5 య గ్రా = 

మటుకటు చే. అ. (కి. వువాది'వేయు. 
6 ఈ 

స. కి. వహిా౨చు, 

“చూరు నా శాన్యమైన 

యట్టి కార్యము సేయు మవని భారం౦ంబు 
వలో . దధ 99 మట్టుక ట్లితి వసమానశే ర్యమున. 

క,వ రా, యుద్ద. 

మట్టు కొను : చే అ. కీ. కుదువుకొను, 

మబ్బు చేయు : చే. న. కి. తగ్నించు, 
౧ 

మట్టుపడు : చే. న. కి. కుదుకుపడు. 
మబ్టుపణచు : దే. న. కి. మట్టుపకు ధా. (వే. 

మబ్టుమల్లాడు : చే. అ. క. య భేచ్చముగ తిరుగు. 
A) 

“బాల చొెకళింప్రుచును మందలోనం 

జాల మటుమలాడె.” కా, క్ర, 
ఇ అ ౧ 
మయమటుమణు ; దగ. న, (కిం అతి కనిం చు. 

జ్ లు ఇ 

మటు వేటు : చె. స. కి. (మట్టు + పెట్టు) చంపు. 
టె టబ రు లట 
మడంగు ; చే. అ. శ. 1. వంగు. 

మరాగు : 2. ముజులు. 

(పే. మడంచు, మణంచు. 
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మడచు చే. న. ED వాణయగంజేయు. 

మడతొక్కు : చే. న. కి. 'తాటియాకులు మణగునట్టు తొక్కు. 

మడమతిమగు : చే. అ. కి. నెనుదికుగు, 

మడమల (దొక్కు: చే. న. కి. త్వర పెట్టు 

అ. క్రి. నోతులుత్రవ్యు. (తూ.గో) 
మడవవేయు : చే. అ. కి. మడికి సీరుక ట్టు. 
మడవు . దే అ. (క! . విముఖవగు, నిప్పలముగు. 

మడికట్టుకొను దే. అ. కి. చేనప్తూజాదులకొ లుల ఉదికిన దోన 

తులు కలుకొను. 

మడిమంచగు దే. అ. కి. పీనమగు. 

మడి యు డే. అ, (కీ. చచ్చు. 

మ్తోవెట్టు : చే. స. (శ్రి. పశువులకు రోగనివృ_ట్జైకె మడ్లికాడుెట్టు. 
ముడు గు చే. అ, (కి. 1. అడంగు. 2. వంగు. 

ద ప. ముడుచు, మణుచు. రూ. మడువు, మడ్డు. 

మడుగుమడుగుచేయి: ) చే. అ. |క్రి. బురద బురదచేయు. 

| నీళు నిలుచునట్లు చేయు. 

కాయించు : చే. న. క్రి. నంతరించు. 

“ఈరీతి చేరోలగంబుండి రాణున 

కార్యంబులు మణాయించి” రఘు.నా. 

మకలబుచెప్పు : చే. అ. కి. సంగతిచెప్పు. 

కః విచారించు. 

రూ. మతియించు. 

ర్ట (2 0 లో ల్ 0 ౭ 

మతిగొల్బు క నం, న కి. మవదిగొను థా. (మేం 

మత్తాగ్ను: వ. అ. క. మతుగొను . గా ఎకిక. శ 

మతాయిగ్గాన్సు _ లాం 
అలాల స 

మతుగొను : చే. అ, (క్రీ. 1. మథనపడు. 
వో 

౨, లోలోన గుప్పినలాడు.- 

ల, తెలివితప్సు. 
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మధథనస నం. అ. క్రి. మానసికముగ నంకటపడు, 

ఆందోళన మొందు. 
మధించు ; నం. న. కి. 1. మథనముచేయు. 

లం త్రచ్చు. 

మదమడ(చు : మి. స. క్రి. చంపు. 

మదలటిలు ; చే, అ. శ్రీ. వేడిచలారు. 
© ౧ క 

మద్దత్తు సెయు . న. (కి. ఆనరాయిచ్చు. ల, నా. 
మచగత్రి దు 
మదించు సం. అ. క్రి. పొగరెక్కు.. 
మదింపుకట్లు : చే. న. శ్రీ. వెల నిర్ణయించు. 

a 

మదింపుచేయు : చే. స. డ్రి. వెలకట్టు. 
మదుపుచేయు : చే. న (కి. బంగాకులో రాగి కలుసు. 

మదురంగ(6బండు; 'దే. అ. (కి. మగయండు 
౧ 

మదురు దే. అ. కీ. కమియు, 

మనమువడయు: చే. అ, (కి. మెప్పునొందు 

మనసగు చే. అ. (కి. 1 నచ్చు. 

మనసుంచు: ( ౨. కోరికపుటు 
ఫ్ (తద్ధపూను 

న. [క్రి 1. విను. 
2 చి త్తగించు. 

ఏ. మనస్సును లగ్నముచేయు. 

మనస్క_రించు . అ. కి. (మగ్గంబండు, ఇష్టమగు. చే 

మససువిణుగు : చే. అ. క్రి. ప్రీతి నశించు. 

చే సన, [కి లము పెట్టు. 
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* కలంతేపడు. 

“మనభోన నమైన మనికిత ము సను ' 
నా(వేటు లన్ని టిని నీవే తిను. 

రాపో, 

“హానీశానుల్ మనికితపడగా" 

సమో నకుమార విజయ ము. 

* బందిగొను, 

. నస్తా)దులు వాలకాలము చినిగి 

పోకుండు. 

* (బదుకు. 

. అగ్ని సంస్కారముచేయు. 
2 మట్టిళోయలువు. 

స్, (తర్జనార్థమున) నాశముచేయుదు 
నసి బెదరించు, 

2 

1. చంపు. 

2 

| 

ఆం DD 

. Lb కన్ను బాము. 

2. "నేర్చు. 

* మదించు. 

మేఘుచ్చన్న మగు. 



మరల*బడు : 

మరల(బాణు : 

మరలు ; 

మరలుచు 

మురించు : 

మరులుకొను: 

మరులెత్తు : 

మురించు : 
ద 

మర్మ మెతు 
అమి 

మణచు : 

మబపడు : 

మయమజలు ; 
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స. (కి. నవ్వాతించు. రూ. మేకొను,వుషొను. ( @ ముం 

ఎన, కి. l. అంట కాగు. 

౨, తగులము నొందించుకొను. 

అ. కి. సలనల కాగు, రూ. నురుగు, వుటుగు, 

స౦. అ, (కి. చచ్చు. 

చే. న, కి. 1. అలవాటుచేయు.. 

“'మరపవచ్చుంగాని మాన్చ లేము. 

౨. కోడెదూడను కాడికి అలవాటు 

చేయు, 

ఏ. మరగంజచేయు, మరగించు. 

లై. నిన ర్తిల్లు. 

ఏ. నెన్క_కుందిరుగు. 

చే. న. (కి. మరలంజేయు, రూ. మరల్చు. 

నం. అ. (కి. మరణించు. 

చే. న. (కి. అధికముగా వలచు. 

నం. న, కి, 1. కొట్లు. 

2. నంపొహానముబేయు. 

చే. న (క్. ఆటాడు, 

చే. న. కి. విన్మరించు. 

చే. అ. కి. విస్మృతేమగు. 

చే. అ. కి. చెనుదిరిగిపోవు. 
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ముగు : దేలు, శ్ర. ఓ చాటగు. 

ఏ. దుఃఖపడు. 

తి నీళ్ళు నలవల కాగు. 

స. క్రీ. తగుల్కొను. 
మణుగుపడు : ( అ. (క్రి. కన్నడకపోవు. 

మణజుసడు : 

మణుగునొచ్చు: చే. అ. (కి. కొన్ఫడకుండు. 

స. కి, నరణుపొం౦దు. 

మణువెట్టు : చే, స. కి. మభ్యపెట్టు. 

మిలకలుగొను : . అ. కి. మెలికలు తిరుగు 
మల(కల౧బడు ; 

మలంగంజేయు: చే. న. క. మలంగు థా. పే. 

మల(గు : చే. అ. కి. 1. మరలు. 

2. తప్పకొనిపోవు. 

ల. వెలుంగు. 

మలగుదాలుపడు: చే. అ. క్రి. 1తొక్క_టపడు. 

మలగొను : చే. అ. క. మెలిగొను. 

మల(చు : చే. అ. క్రి. వుప్పించు. 

స క. చెక్కు. రూ. మలుచు. 

మలపు ; చే. స. (కి. 1. మలయంచేయు. 

2, (తిప్పు. 

ఏ, మణజలించు. 

మల6ంపుగొను: చే. అ. [కి 1. నటించు. 

2, నర్జించు. 

మలమలమాడు : చే. అ. [కి మిక్కి-లిమాడు. 

మలయు ; చె. అ. (క్రి. 1, తిరుగు. 
2. జనలు, 
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yo GA yw 0౮ ల 
4. ఊ చెకించు. 

ర. నాంపించు, 

6. ఉద్యమించు. 

న 

. బాగుగ మాసిపోవు. 
, ఆపు. 

1, బియ్యము ము మలుచు. 

2. శిల్సి రాతిని చెక్కు. 
ర మలుపు. 

.* le ఆకు. 

౨. ననింపకేయు. 

ఏ. నులుగ౮వేయు. 

తొెడంగొటు. 
లు 

శెానంగోను. 

. 1. ఆేీగు. 

2, విజృంభించు. 

. రతిసేయు. 

“మధు రాధరలయహాడి మనకం౦బులా? 

క్ర, వ. రొ. యు 
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మసక లాడు జే అ. కి. సర్పములు కాకులు ము॥వి రతిసే 

మసకొను : చే, అ. (కి, (మసక కొను మతైెక్కు.. 

నుుసగొను ; చే. అ. [కిం క. (బమయు. 

2. న్యసనపడు. 

మసమసన్న్మగాగు : చే. అ, కి. ఎక్కున, కాగు. 

మసరుగలియు ;: చే. అ. క. విజృంభించు. 

మసలు : చే. అ. కి. 1. తడయు. 

బ్ర, సీళ్ళు (కాగు. 

మసలుకొను : చే. అ. కి. 1. వివారించు. 

2 (పన ర్తించు. 

మస్తరించు: చే. న. కి. లోయజచు. 
మళ్ళదోలు : చే. స. (కి గొడ్డను మజలించు, 

మస చే. అ (క. మణులు 

నూ 

పమూ6గిలు : చే. అ. కి. పక్యమగు. 

మా6గు ; దే. అ. కి. కమియంబండు. 

మా(గుడువాణు: ౫౫ చే. అ. కి. 1. మాయు. 

మా(గుడుపడు : ౨. మలినమగు. 

మాంగువారు : | 4. పాతవడి గట్టివాందు. 

ఉదా: కుండ నూణగినది. 

మా(గువాణు; బే. అ. [కి మగ్గు. 

మాకొను ; చే. స, (క్రి. 1. కజచు. 

2. కిటుకు. 

మాఘమాడు ; చే. అ. [కిం మాఘస్నానముచేయు. 

మాట కక్కు ; బే. అ, కః (ప్రసిద్ధిగను. 
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లు 

మాటచెబ్లు : దే. స. కి. పలుకుబడి ఉండు. 

మాటతీసికొను ; చే. అ. డీ: వాగ్గానభంగముచేయు. 

మాటదాటు : దే. అ. కి. వాగ్గానము చెల్లి ౦పకపోవు. 

చే. మాటనిలంబెట్టుకొ ను: అ. కి. నూటతప్పిపోకయు౦డు. 

మాటవ ఏట్లిచ్చు : దే. అ. కి. వాగ్గానముచేయు. 

మాటవడు : ) చే. అ. శ్ర. 1. నిందిqపయబుడు. 
మాటవడు : 2. తొట్టునడు. 

మాటపోగొట్టుకాను: చే. అ. క్రి, 1. వాగ్దాన భంగముచేయు. 

ఇ, పలుకుబడి చెడంగొట్టుకొను. 

మాటమిగుఎ౨ : చే. స. (కె. తెట్టు 

అ. (కి. అధిక పనంగముచేయు. 

మాటమీంచనిలంబడు: 
చే. అ. (కి. మాటతపీపఫోకయుండు, 

మాటమీ6దనుండు : | & లి 

మాటయిచ్చు : "బీ. అ. కి, వాగ్దానముచేయు. 

మాటవచు : దే, అ. కి. నందకలుగు. 
చి 

మాటాడు : దే. అ. కి. వంచించు. 

మూటాడిపెటు : చే. న కి. న్యనహారమునువొస(గందోయించి పెట్టు. 
య A) 9 

మాటు చే. అ. (కి. తగులముగొను, 

న. డి. 1. మభణుగుపటు చు, 

లి, లోవహాప్మాతల చిలులు మాటు. 

మాటుమణగు : బే. అ. Bg. 1 నద్దుమణగు. 

PR నిశ్శబ్దమగు. 

మా(టువడు : చే. అ. కి. తేగులునడు, మరుగువడు. 

మాటువెట్టు: దే, అ. (కి. 1. వేటకాడు మృగములను జంపుటకు 

ఎజి పెటు. 
e9 

9౨, చిలి పడిన పాతేలను. అదుకు. 

మాటువెటు ; చే. అ. శ్రీ. వలను పన్ను. 
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. సర్పములు కాకులు ము॥వి రతిసే( 

(వనక “-కొను) మ త్తెకమ్కు. 

1. (బిమయు. 

2. న్యసనపడు. 

ఎక్కున కాగు, 

. విజృంభించు. 

. 1. తడయు. 

POR సళ్ళు కాగు. 

. 1, విహరించు. 

2 (పన ర్రించు. 

. లోయిబుచు. 

*. గొడ ను మటణలించు, 

రూ. మళ్ళ వేయు. 

=, మణులు, 

గా 

గం గలు గటు గలుగ 

(ne 

సూ 

చే అ, డీ. పకగమగు. 

చే. అ. కి. కమియంబం౦డు. 

చే. అ. క. 1. మాయు. 

2 oh 

వ. 

లీ. మలినమగు. 

4. పాతవడి గట్టిపాందు. 

ఉడా; కుండ మాగీనడి. 

కి మగు. ౧ 

1. కజఅయ. 

2. కొణజుకు. 

మాఘస్నానముచేయు. 

. ప్రసద్ధిగను. 

foe Cy 

Foo (ue 



763 మాటు నెటు 
లు 

మాటచెబ్లు : బే, న. కి. పలుకుబడి ఉండు. 

మాటతీసీ కొ ను: చే. అ. (కె. వాగ్తానభంగము చేయు. 
మాటదాటు : చే. అ. కి. వాగ్గాశము చెల్లి ంపకపోవు. 

మాటనిలంబెట్టుకా ను: చే. అ. a నూటతప్పిపోకయుండు. 

మాటప్ల ట్టిచ్చు : చె. అ. కి. వాగ్రానముచేయు. 

మాటవడు : దే. అ. శ. 1. నిందింసంబడు. 

మాటవడు : బి తెట్టునడు, 

మాటపోగొట్లుకొను: దే. అ. క్రి 1. వాగ్దాన భంగముచేయు. 

౨. పలుకుబడి చెడగొట్టుకొను. 

మాటమిగుదు ; చే. న. (కి. తిట్టు 

అ. కి, అఫకప్రనంగముచేయు. 

మాటమీ(దనుండు : చే. అ. కి. మాటతేప్పిపోకయుం౦డు, 

మాటయిచ్చు : చే. అ. కి. వాగ్దానముచేయు. 

మాటవచు 

మాటమీందచనిలంబడు: | 

ఎ" 
మాటాడు : చే అ, లస వంచించు, 

మాటాడిపెటు : చ్ న న్యన నహోరమునుహాసన (గందోయించిపెటు. 
ag) 6 వ 

మాటు : చే. అ. “ తగులముగోౌను. 

న, (క. 1. మబుగుపజుచు, 

2. తోహాపా తేల చిల్లులు మాటు... 

మాటుమణగు : చే. అ. కి. 1. నద్దుమణగు. 

2, నిశ్నేబ్లరుగు. 

మా(టువడు : దే. అ. క్రి. తగులునడు, మరుగువడు. 

మాటు వెటు: దే, అ. క. 1. వేటకాడు మృగములను జంపుటకు 

ఎజి పెట్టు. 

2. చిల్లి పడిన పాతేలను. అదుకు. 

మాట్లు వెట్లు : చే. అ. క్రి. వలను పన్ను. 
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మాడు : దే. అ, [కిం క. దగ్ధమగు. (సే. మాడుచు,మాడ్ను 

మాడు : చే. అ. (క్రి. 1. మెలయు. దీనికిన్యన్స పయో గములేదు, 

“కూడిమాడు”” 

౨. తిండిలేక పడియుండు. 

మానగు : చే. అ. కి. మనోజ్ఞ మగు. రూ. (మానగు. 

చెటు కటు. 

మానసించు : చే. స. శ్రి. తలంచు. * 
మాను చే. న క్రీ. విడుచు. 

ర్ల 1. మూనుచు 

౨. మానుపు. 
మాపు : చే. న. క్రీ. 1. మూయ వేయు, 

ల, వోగొటు. 

మాయచేయు : చే.స. శ్రి. 1 అపహరించు 
౨. మోసమువేయు 

మాయముచేయు; చే. న క్రి 1 అదృశ్యముచేయు 
౨. వోూనగించు. 

మాయించు : డే. న. (కీ. నశింపంజేయు . 

మారకలించు : చే. న. క్ర. మొ త్తముగా చంపు. 

మారాకువేయు : చే. అ. క్రి. చిగురించు. (రెండవయాకు తొడుగు.) 
మారాము సేయు ; చే అ. (కి. ల లల్దరి ౫ పెట్టు. 

మారాముసృపన్ను : చే, 1. తగాడాలుపెట్టు. 

మారాముపృ పెట్టు : |. 2. న్యవహోఠము తెగకుండ 

"జేయు. 

మారించు : నం. న. [కి నాశము సేయు, కుచే. ౫ ఆ. 

మారిమసగు దే.న కి. అంటువ్యాధిన లె చంపు, నాశముచే యు: 
మారుపన్ను డే. స (కి ఎదురు తీర్పు. ప. వి. 

మారుమలయు : చే. న. క్రి. సరిగా ఎదురిందు. 
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మామవెట్టు : చే. అ. (క్ర. మారన్నము నడ్డించు, 

మారొడ్డు : దే. న. క్రి. ప్రకిఘటించు ( వెలుగోటివారినం శావళి 

మార్కొాను : చే. న. శ్రీ. నూజుకొను, 

మార్చు : చే. అ. కి. (స్వార్ధ) నడ్డించు. 

(మాటు ధా. (పే మాజుంచేయు, 

చిల్ల రమార్సు. 

మార్జించు ; నం, న. కి. 1. నీళ్ళుచల్లు, తుడుచు. 

మార్చడు : చే. అ. కి. మాణుపడు. 

మాణుకొనలిషు: చే. అ. క్రి. విస్తరించు. 

మాజుకొను : చే. న. శ్ర. 1. ఎదుర్చు. 

2. వేటు రూపగు, 

మాటుచు ; చె. న. కి. వమాూ౭జుం చేయు. 

మాణువపడు : చ. న. డ. ఎదుర్కొను. 

“మాతుపడంగశిని యసమర్థుల సుస్తుల.” 

భాగ, 1 స్క_౦. 

అ, (కి. l. తప్పిపోను. 

2. భేదమునొందు. 

మాణుపెట్టు : చే. న. కి. 1. ఎదురించు. 

. వి, అన్నము మజుల వడ్డించు. 

మాలు (డే. స. (క్రీ. ఎదిరించు. 

మాజుమలయు: డే. అ. కి. ఎదురుపడు. 
మార్మలయి : 

మాజణుమొగమువడు : చే. అ. కి, పరాబ్ముఖమగు. 

మాలు : 

మాలుగు ; 

డే, అ. (క్. 'వేకుండు, '“బుద్ధినూలు. 

'దే. అ. (కి. 1. సోమరితనమువాందు. 
2. గారాబము చూపు. 



మాలుచు ; డే, 

మారు క 

మా శెమగు : డే, 

మాసరచూడు : చే. 

మాసర వెటు దే. 
A) 

మించు డే. 

మిక్కాలు : చ, 

మిగులు జే. 

మిగుచుచు చే, 

మిటకరించు దే, 

మిటమిటలాడు. చే, 

మ్టారించు డే. 

మిట్లాడు చే. 

మిబ్దుంచు చే. 

మిటివడు చే. 
రి 

మ్ట్టు : చే, 

మి కిపోవు చే. 

రో 

G 

ర 

రో 

(ఓ 

(క్ 
(కి 

. కి మిన్నున నిలుమదు. 

(కి 
é 

(౧ 

766 

. కి. (మాలు ధా. మే ) 

"లేకుండయేయు. 

. (కిం మచ్చిక పడు , 

కిం పముచిమా చు. (తేలం.) 

కి. ముచ్చువకు ఇచ్చు. 

లం 

అతిశయించు. 

. అతి క్ర మించు 

* నీరాణి. 

, 1. శేవీంచు. 
2. అతిశయించు. 

ఏ. మబుమిాయణు. 

డీ మిగులరకేయు. 

శీ. కన్ను లుమిటక రిం దు, రూ.మిణక 

(కి. ఎండ తీ నముగా నుండు. 

5 1 సిక్కు_. 

బి. ఏిజృంభించు, 

స్, ఒయ్యారిం చు. 

(కై నంచలించు. 

. కి. ఎుగును, 

Gl ఎగిరిపడు, 

ల్సి గర్వపడు. 

కి. లఅగసను. 

॥ కి, మిగులు, తోలంస, 
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మిడియు ; చే. అ (కై 1. అగు, 

2. 'వెలికుటురు. 

మిడిసివడు ; దే అ [కి 1. మిట్టెపడు. 

బి, గర్వించు. 

ముశుకు ; దే. అ (కీ. 1. బదుకు. 

వ త్రుళ్ళు, 

న. కదలు. 

4. పరితపించు, 

స. ఎండు. 

లా . అల్బశ క్రితో వ్యవహరించు. 
మిడుచు; | బే. న. [కి మ. _ద్రన్నదన్యమును బొటుబొటుగా 

వి వ 
విడుచు, 

ఏ, సెటికవిజుచు. 

మిడుమిడురను : చే. అ. (కి. పరితపించు. 

దే. అ. కి. 1. వమియు తోంచక (భమించు. 

మిణుకు ; దే. అ. (క్రీ. భయపడు. 
మితిదప్పు : జే. అ. (క్రి. మితిమోటు., 
మిథ్యసేయు : చే. న. క్ర, అబద్దము సేయు. 
మినమినలాడు : చే. అ. (కీ. మెజటియు. 

మినహోయించు: చే. న. డీ తోేసివేయు. 

మును. (చే అ. క. 1. మినుకుమినుక్కువును. 
2, ఉండియుండి కన్నించు. మినుహ్క_రను: 
ఏ. నంలకాంతితో 

మినుమినుకను: న్వల్చు de నెల్లు, 

మిన్నుగూలు : | జె. అ. (క్రి. ఉపష్ణదవము నంభవించు. 
మన్ను పిజుగు; 



మిశీకరించు : 

మసమిసమసను : 

మినుకు; 

“మినుకొప్పు నునుకొప్పూ మినమినల్ దూలాడ, 

గన్నుల ధఇధళల్ మిన్ను లాడ.” హాం.పి,4 అ. 

; బే. అ. ,కి. దపి.చెదకు. (రః: లప అం- 

చే. అ. డి. మిక్కి_లీ చెదరు. ర. రా. 

బే. అ. (కి. మిట్టయగు. 

దే, అ. క. 1. గర్వ మెక్కు.. 

ల ఉన్నత ప్రదేశ ముక్కు. ( తలం.) 

; చే. అ. క. "మెజుయు, 

సం, E కలుపు 

చే. అ, (క్రి. నునువుబేరియుండు. 

చే, అ, డీ: కదలు. 

పం 
జే. అ. క్రి. 1. యం తేము పని ప్రారంభించుటకు 

మాట నొత్తు. 

స. (శ్రీ. 2. భాటుననుండి పనిచేయించు. 

(సీచార్థమున.) 

చే స, కి. నొప్పి యధికముగ నుండు. 
చే, న. (కః 1. అగయజిముష, 

౨, పొడుచు. 

ళో 

4. తంతిమోటు. 
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మి“దుకటు ; చే. అ. ,కి |. జన్నెవట్టు. 
A) యా A) 

ల చేనతాదులకు ముడుప్రుకటు, 
A) 

మీదువోవు : చే. న. కి. అతికమించు. 

యుచెణుకగువ చి. న. కి. భనిమ్యము నెటుగు. 

మీమాంసించు : నం. న, కి. వివారీంచు. 

ముతీ సలు 'జే. అ. E హాద్దుమో3 మాటలాడు 

మిటు దే, న, క్రి. 1. అతిశయించు 

ఏ, కడచు 

8, అతి క్రమి౦ ను. 

1. పంతమాడు. 

ఏ, కారుషము వూపు. 

వు బ్ర 

మృతమగు ‘ మె, అ, (కై చచ్చు. 

చ 

ముంగలు : డే అ. కీ. ముందునడచు. 

ముంచి తెచ్చు ; దే. స. కి, సంపూర్షము గావించి తెచ్చు. 

“ఇ్రందునోరావలళి ముంచి తెచ్చి” కే శ 

ముందు & చే. న. (కిం 1. మునుగంచేయు. 

ల ఎక్కువ మానముచేయు. 

ఏ. సీటిలో ముం౦చు. 

అ. (కి. ఎక్కువవాన కురియు. 

ముంచుకొను : చే. న. కి. (కమ్మికాను.. 

ముంచెత్తు ; జే. స. క్ర. 1. బాగుగా తడుపు, 

వ, మునిగించు, 
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ముండమోయు : చే. అ. [కి 1. నైనన్యమునొందు 
దా 

ఏఐ నంగవుగు. 
ల ఫీథి 
ముంద్దువచ్చు న డే, అ. కీ. 1. పులకా౦కురములు నచ్చు. 

౨. నాలుకపె నన్ని పాతేము వలన 

ను౦డ్షువచ్చు. 
య Ki 

ముందుపడు ; చే. అ, శ్రీ. 1. ముందగు. 

PAR అగగామి యగు. 

ఏ. వీరసించు. ( తెలం.) 

ముంపుగొను : చే. అ. శ. 1. గుంపుగూడు. 

ల (కమ్ముకొను. 

ముంపెత్తు ; చే, న. (కీ. బాగుగా మునుగునటు చేయా. 

ముదుళించు ; నం. అ. (కి. ముడుచుకొను. 

ముక్కటపడీపోవు ; చే. అ. (క్రి. మొగమోటపడు. 

ముక్క వేయు * చే. న, (క. 1. పండవేయు. 

౨. "కాపు వేయు. 

3. ముక్కు_నటుచేయు. 

గార్ కలుదీణు ; జే అ, (కిం అటికేటు. 

ముక్కాక సేయు ; చే. న క్రి. 1. మూడుకాకలు పొందించు, 
9. మిక్కి_లి బాధించు 

“కాపహూళపణనశంఖ మృదంగనినద 

మా హారిదంతంబు లల్లి కానంగ 

ముతి ల కాదిగి ముక్కా_కసే సెసి (* ) 

హ త్రి వాకిళు లెల్ల నా(క్రమించుటయు. ”' 

క, న. రా. యుద్ద, 

ముక్కీపోవు : చే. అ. క్రీ. వస్తువు చెడిపోవు. 

ముక-లళించు ; సం. అ. (క్రి. మొగుడు. (పే. మొగుడ్చు. 
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ముకు శీభనించు ; సం. అ, (కి. 1. ముకుళీంచు. 

2. ముగుడు... 

ముక : డే. అ. శీ. 1. చెడు. 

ల శాసనము శీగ౭ంబటు. 
o 89 

ఏ. ముక్కుతో ధ్వనిచేయు. 

ముమ్కూనులుప్ప ॥ చ్, న (కి. నిక్క-చ్చి చేయు. 

కు్కునులిపి పుచ్చుకొ నెను, 

ముమ్కూప ఖ్లంచు ; చే. న. (కి. 1. బలవంతముగా నంగీకరింపంచేయు. 

2. ఇబ్బంది పెట్టు. 

ముక్కు_విణుచు : చే. అ. శీ. అనంత్భ పినొందు. 

ముక్కాంకులువోవు;: దే, అ, క్ర. అనేక వికారములు గలుగు 

కొను: జే అ. (కి. ముందుకోొను, 

ముఖము కండలూ శ6(బెజలుకుకొను; చే, అ. (కి. అనవసరముగ 

అధిక కోపమును (బకటించు. 

ముఖము తిప్పు : దే, అ. శ్రీ. 1. రంగుమాటు. (తెలం.) 

9. "పెడ మొగము బెట్టు. 

ముగించు ; చె స. కి. పూ ర్తిచేయు. 

ముగిణమందగు: చే అ. a. పొణహోరక మగు నుంవును 

యనస్థ నొందు. 

“ముగిణి మందై కడు మూర్భయు నొంది.” 

జైన్న 

ఇ కా. క 

ముగియు ; చే. అ. కి. నమా ప్పమగు. 

ముగ్గజేయు: చే న, (కి మే. మె _తేబజిచు. 

౨. పండించు. 

ముగ్గ వెయు : చే. స. క్రీ. పండునట్లుచేయు. 
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ముగు : దే, అ. క్రి, ] . (పండ్లు పక్యదశ నతి క్షమించి 

కుళ్ళుటకు పూర్వ దశేయందుండు. 

PAR ముందునకు నంగు. 

ఏ. బిగువు కోల్పోవు. 

4. పటుత్వము తప్పు. రూ. మొగ్గు. 

ముచ్చటపడు ఏ. చే. అ. క. ఆన క్తిచదూపు. 

ముచ్చటలాడు : చే. అ. (కి. వార్తలాడు. 

ముచ్చటించు: చే. అ, (కి. ముచ్చటలాడు, 

ముచ్చముడుగు; / చే. అ. కి. 1. మిక్కిలి ముడుగు. 
ముచ్చముణుగు: ( 2, చేషప్టలుడుగు. 

ముద్భికొను ; చే. న. శ్ర. 1. ముడిచికొను. 

౨, ముసురుకొెను. 

“అని పలుక జళుకు వది. బెన 

గొనంగా మేనల్ల ముచ్చికొనుచుం బులి'మె 

ల్లనె యవలికిం జని వెస జం 

గున నచ్చటి లతలు (దెంచిఖొనుచుం బాజెన్. 

నుక. 2 ఆ, 

ముచ్చివడు : చే. అ, (కి. శిధిలమగు. 

““కాయం౦బు కుప్పరోగా 

వాయం౦బున ముచ్చి ముచ్చి పడుచును ను విప్రం 

డా యధిపతి శెదురై నను.” సన.కది.!. 
ముచ్చిరు క చే, అ అ. క్షి, l. కుములు. 

౨. శోకించు. 

నం డీ. బొంగిలించు. 

ముచె.చేయు : జే. న. (కి. బచ్చెనపోయు, రంగుబేయు. : 

ముటగు : డే, అ. (కిం బహీాహయగు. 
లు శై 
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ముటగ్గొన్సు : చీ. న. [కిం సంపూరముగందిసికొను, 
శు మూ 

ముట్రగొలుచు ; చే. సు డి. భూగుగంగెలుచు. 

ఠి [| ల్ 
ముటడించు చే. న, కి ముటడిచేయు 

ట యట 
ముట(బడు : చే. అ. (కి. 1. (శమపడు. 

లు 
9, తాంరు. 

ముట్టంచు : డే. న. శ. 1. అంటించు. 

9 కాల్చు. 
x3 

స్, అన్నము ముట్టించు. 

4. వ్యాపింపం చేయు. 

1. తాంకు. 

2. శ్ర తువును దాంను, 

స్, మర్మము "తొలు. 

4. ముటడించు. 

5 

1 

2 

9 

ముట్టుకొను . డే, ర్న (oe 

ముట్టుకోలుకొ 
[జే సన, కీ. ము ట్రడంచు. 

ముష్టుకోలపట్టు: 

ముట్టుకోలుపజచు: చే, న. కి. ముట్లడిపడ( జేయు. 

ముటువడు ; జే. అ. (కి. నంకటమగు, 
CR) 

ముట్టుబాటగు : డే, అ. డీ. తగులు. 

ఎ : . ర ముట్టుడుగు ఏ చే, అ. కి. ముట్టు ఆగిపోవు; నయోధిక (స్రైలకు 

రబోనివ _ర్రనము కలుగు, 

ముడిగొను : చే. న. (క. ముడివై చు, 

ముడియవేచు ; జే. అ. [కి నిశ్చయముగా జెప్పు. సాండు. 1 ఆ, 
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+ సంధింమదూ. 

నెను. 

అతిశ యిం చూ. 

. పెండి చేయు. 
aa) 

ప్ప నైగుధ్యమును ముడినెటు. 
ర్లు టు 
ua 

4. సరిపుచ్చు. 

5. షరతులు వెట్టు . 

ముడివడు : "బే. అ. కి. 

మై సరి 

శ ed 
et 

dh ర 

ఓలి జా కా 

. - 6. నంబంధము పెటు. 
I) 

ముడుగగదోయు: జే. స. |క్రి. ముడుచుకొనునటుచేయు. 
ముడుగబాటు : చే. అ, (క్రి. ముకుళీభవించు. 

ముడుగు ; దే. అ. Eg 1. ముకుళించు. 

ల తగు, 
౧ 

ఏ. నంకోచించు. 

4. చేషలుడుగు. 
AR) 

ముడుచు ; వె. న. (క్రీ. 1. ముడుగం జేయు. 

- ముడి వెటు. 
ey 

నె. మూటగట్టు. 

4. పూలుముడుచు. 

ఏ. వొంగిలించు. 

ముడ్డినతుడిచివే ము: జే. స... క్రి. నిర్ణ త్యుముచేయు. 
ము; చే. స. (క్రి చుట్టుముట్టు 

లు A) - “వాన సైన్యముల్ నచ్చి యూఫవురము 

దానవావళీ నెందు. దలదూపనీక 

ము ల్రిక వేయక మునుపు నాసీత 

చిత్తంబు చల లగా జేయుట మేలు” 

(ల్లా నృ. 

౨ bd 

క, వ. ఛా. యుద, 
డు 



ముదనషమగు న 

ముదర బెట్టు : 

ముదలకించు ; 

ముదలవెట్టు వ 

ముదలించు . oh A 

De oh 

౫ oh ph 

చే, 

Y 
చే. 
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అ. (కీ. పూ ర్తిగాంజెడు. (మృత నష్ట మగు.) 

న, డి. చెడు గాంబరిణమించునటువేయు, 

ఉదా ;- వ్యాధి ముదరంబెటెరి. 
రు 

. సన, కీ. 1. మార-ను. 

9, తార్కాణపజుచు. 

. అ. కి. ముడిమిపాందు. 

అ. (కి, 1. కాయలోనగునవి పరిణమించు. 

9. వరిలుు 
యయ 

ఏ. పొకము చెడు. 

ఉచా ;- అయ్యపని ముదిరినది. 

4. గిడనబాటు. 

అ, (కిం ముదపడు. 
A) 

న, (క్. 1. ముదుగెను. 
ల్ 

9 ఆనరిం-చు, 

అ. (క్రీం ముదగు. 
(0 

సన, (కిం చుంబనమువేయు,. 

అ. కి. కజ్ఞ నన్నగాం జేసిన తరువాత పదను 
వలన గరకుగా నగు, (తెలం) 

అ. కి. 1. నోటికి తాశముపడు. (తెలం) 

2. నిర్చంథధింపంబడు. 

దే. అ. కి. కళ్ళములో గింజలు కుప్పలుగా పోసి 

ముద్దరపలక తో అచ్చుకొట్టు. 

న. కి. మ్నుదించు 
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ముదించు : జే. న. శ. 1. ముదకేయు. 

౨. అచొ-తు. 
యో 

మునాచేయు ; చే. న. క్రి ముందటి తట్టానించు. 

“లచ్చినిట్టలపుం జన్షనజోలుమునొ ఇరెలు 

మున్లాచేసి యుల్లాసియె.” వాం. మ. ౫ ఆ, 

మునిగితెలు : చే, అ. కి. సమయమునందు బాగుగ నికుగ్నుండై 
యుం౦హు. 

మున్నిడు దే. న. E స్వావీనముచేయు. 

“మున్నిడునే మనము నిహయములకు” 

అను, 

మునుకు బే. అ. శ్రీ. నునుకొను. 

మునుగు : డే. అ. క్రి. 1. మునుక వేయు. 

మున్లు ( ఏ. అతల. 

ఏ. ననంచు. 

నుచు : 

మునువడు; చే. అ. కి. మునుకోను. 

స్క్కాను; 

మనము | చే. న. శ్రి. నరికోంత కోయునపుడు ఓకపాయగా 

మునుమిడు: ములుము బడ నణకు. 

ము మిడు: ; ఉదా; మునుమిడిచంపు. 

మునుముకొను : చే. న. కి. నమసంబెట్టు (వరిచేను కోయుటయం౦దు) 

మునుము తెచ్చు ; చే. న. (కి. 1. మొదలు పెట్టు. 

గ ఉన్న దంతయు. దెచ్చి పెట్టు. 

పం రా. చ, 
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ముప్పటిల్లు బే. అ. కి. చల్లాస. 

ముప్పిరిగొను చే. అ. శ. మూూ నుసిరులుగాం బెనంగొను. 

ముప్పొంగు చే. అ. (కే, 1. మూకుఫొంగులు పొంగు. 

2, ఉత్సహీొం చు. 

ముబ్బడించు ; చే. అ. కి, మున్ముడించు. 

ముమ్మడియగు : చే. అ. [కి.మూడురెట్లు అగు. (ముమ్మడించు.) 

ముమ్మరమగు: చే. అ. కి. దట్టనుగు. 

ముమ్మరించు : చే. అ. [కి 1. అతిశయించు. 

ఏ. అధికవుగు, 
మురళించు ; డే. న. కి. తిరన్క-రించు. 

మురాళించు ; చే. న. శ్రీ. దిగదుడుచు. 

ముంచు : చే. స. డి తప. 

మురికొను : చే. న. క్రి. ఖండించు. 

మురిపించు : చే. న శ్రీః ఆశటు. 
మురియించు: జి 

మురియంబడు : చే. అ. [క్రి అతిశయించు. 

మురియు ; చే. అ, (కి. 1. కులుకు. 

2 గర్వించు 

3. తిరుగు 

4. తెగు, 

ర, విటుగు 

7 ముక్క-లగు. 

మురిసిషడు : చే. అ. శ్రీ. శేణువుగా రాలిపడు, బుస 

మురుగు ; చే, అ. E కుళ్ళిపోవు. 

ముమ్మురించు దే. అ. కి. సన్నని ధ్వని సేయు. 

ముజకటించు ౩ చే. న. శ్ర. 1. తిప్పు. 
2, ముడుచు. 
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వను! (క అ. శ్రీ. కోపవికారమువూవు. 

యుద్జట లాడు (చే. న. డీ. చివ్మాట గొట్టము తో నీకచిలుకు. ప ప 
బుక్ర్హాట లాడు: లు 

ముజీయు , దే. అ. కి. గర్వించు. 
ముజుగు :. చే. అ. కి. 1. కుళ్ళు. 

2. నదియు. 

ముయుగు : చే. అ. (క్ర. మూలుగు. 

ములుసూపు చే, అ. [కి 1. అధికమగు. 

2 పక్షపాతముచూపు. (శేలం) 

ములిడు చే. న. డీ. కంచె చయు, 

ముల్లుదీ యు దే, న. కి. ఛా నుగ కొట్లు. (తెలం. 

దమురుబలియు . చే. అ. ి. గర్వ మెక్కు. (తెలం) 
ముప్తువిణుగు చే. అ, క్రీ. ఆటంకము నంభవించు. 
ములేక్కు_ దే, అ. కి జొన్న పై "చ గు కాటుకలుపో ముల్లు స సూపు. 

ములేరు దే, అ. కి. త్ లకరికిముందు భూమియందుంగల 

? క 0ప మొ॥వానినిం గాల్సి ౩ బాగుపణు చు. 

ముస్ఫపెట్టు : చే. అ క్ర. 1. విరోధము కల్పించు. 

౯ 2. పెండి సేయు. 

నె సమకూరు. 

మువ్వెటి కొను చే. అ. కి. మిక్కిలి చాకిరీచేయించుకొను. 
ముసగసలాడు ; చే. అ క్ (కిక్కి టియు. 

“పరల మర్చించి సిజయం౦బుగాంచి 

యో రాన డీలయెల్ల "నేలడుంగగాక 

యనిపోకం జూచి యా కాళమార్షమున 
"దేనతావళి మునగనలాడ.)) 

క, వ. రా. అరణ్య. 
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ముసముసమనును ; చే. అ. (కి. చిజచిజులాడు. 

ముసమునలాడు:; చే. అ, E పిలలు శ్యముచే దాధపడు. 

ముసరు ; చే. న కి. 1. కవియు. 

3, గుంపుగాయా ను. 

ముసించు : చే. అ క్ర. 1. చెకు.. 

2. దురదృష్టమున్ '0దు. 

ముసిముట్లు : చే. అ. కి. 1. చిక్కు... 
““కనసక్రావించు కలృుావంబుల ముసి 

ముట్టుక వెజుయు సీ జగ జెట్టి 

చంగంబు విని” నృ. వు. స్ ఆ; 

౨. కండు, 

ముసుంగుడువడు;: చే. అ. (క్రి. కప్పుడువడు, 

ముసుంగుదన్ను : "జీ. అ, (వ ఆచ్భాదనముచేయు,. 

ముసుగువడు ;)_ 
కక! (చే. అ. (క్రి. ఆనించు, 

మయముసు(గృవాజు: 

ముసురుక వియు; 
చే. స. (కీ. | కము). 

మునురుకొను : | మ 
ముస : రుబెట్టు : చే, అ. శ్రీ. 1, వాన నిలునక కురియు. 

రూ. ముసుకుపటు. 

మునాదగు ; ) చే. అ. క్ర. 1. సిద్దమగు. “ల. నా. వి, 

( లి, దోస్తులతో నలంకరించుకొను. 

ముసాబుచేయు; చే. న, (కి. అలంకరించు. 
oem +) ॥ | 

ము సిపుచే.ము చేస. కి. సిద్ధపణుచు. శ చీప్టరందరము. 
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ము స్తేదుచేయు ; జీ, న, (కి. 1. అలంకరించు. 

9 వొదడాక ట్ర 

“గుడా దీ విషుచక్రంబు పాలొాదె 

"మొదలె లన యేనుంసల్ ము నేదు 

చేసి.” రఘు. ఆ, జ 

స్ నన్నాహమగు. సూమాబ. 
క్ i జ 

ము సబగు : దె. అ. కి. ముస్తాబగు. 

“అనికి ము వీవాయె నయితేమరాజు.” 
న కా. క. 

సూ 
మూంగు : చే. అ. (క్రి. గుమిగూడు. 

మూండిచూచు : చే. న. క్ర. మది కలకపడి చూచు. ప. వీ. 

మూ(డు : బే. అ, (క్రి 1. కలుగు (కీడుమూయు) 

2. ముగియు 

౧. ఆపదకలుగు. 

మూడుంచు : జే. న. (కి. మూడు భా. (పే. 

మూగపోవు : చే. అ. కి. హూనము ధరించు. 

మూగవాణు : చే, అ, కీ. వ్యాపించు. 

మూచూచు ; చే, స. (కి. ఈఘాణించు. గూ. మూహస్న్ఫూచు. 

మూచ్చూడు : ;. చే, స. క్రీ. మూర్కొంను. 

మూడుముసృపడు: చే. అ. కి. వెండ్సియగు. 

మూతివీగించు ; 
చే, అ. (కి. ఇపము లేకుండు స చు. మూతిముడుచు: | అ E ఇఫ్థము వేకుండుటను సూచించు 

మూతివిణుచు : చే. న. [కి 1. అపహోాన్యముచేయు. 
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మూ్మతించు : చే. అ. (క్రి. కాలుమునుచు 

మూదలించు : చే. స. (కీ. 1. నిరూపించు. 

బి, తార్కాణించు. 

9 హాచ్చరించు. 

ఏ. కూడంబలురకు. 

మూనతిముగు దే. అ. కి, నరిచేను నాటుకొని పెరుకు తిరుగు. 

మూను చే. స. కి. నన్ర్రగాలితముచేయు. 

మూయు చే. న, కం l. కప్పు. 

2, మూంయతసపెటు 

మూం(బోవు దే. అ. కి. 1. అతిశయించు. 

2. విజృంభించు. 

4. అడంగు. 

“అబుమో౭ద నిందుకతమున 

నాదు జెక్క_లు మూరిభబోయొి 

క, వ, రా. కిష్కింధ. 

మూరు : చే. అ. (కి. అతిశయించు. 

బూరుక నుప (జ న. శ్ర వాననచూచు. 
మూరొ,ను ; 
మూస్థ్రం : నం. అ. (క్రీ. హఠముపూను. 

మూర్చిల్లు : నం. అ. |. మూర్చనొం౦దు. 

మూరమాడు : చే. అ. కి. పవ్మిశమించు. 
_ 

మూరీ భవించు : నం. అ. (క్రీ. గూసొందు. 

మూలకువేయు : చే. న. డీ. దాచిపెట్లు. 

మూల(బడు : దే. అ. కి. 1. కొజగాకుండంబోవు. 

2, వ్యాధిపీడితుండగు. 

ఏ న్యవహారము నిలిచిపోవు. 



'మెకమ్కు క 

బుచ్చు : 

మెచ్చువచ్చు వ 

మెటిక పవిబుచు ; 

మెట్టు : 

మెడదన్ను గ 

oh ph యీ మీ 

ల 2 

"769 

. మూశవలోపోయు. 

(కి. బాధాకరవుగు సన్న నిధ్వసి చేయు. 

కి, ఆకాశమున భుబ్బు ఆవరించు. 

"మె 
. ఆఅ. (కి. అతిశయించు. 

. న. డీ. ఎదిరించు. 

ఆ, a l. ఎగెెగిరిపడు. 

వ. వాగు, 

“జాసనకీనందనం డప్పు 

డా వీరనరునితో ననియె నవ్వు దును 
(చౌాలుమాలిన సికుయటం౦ంకజూరను కు 

కాలజి త్తను సను కల్పిం చు కొట్లు 

మిన్నక పొమ్మిక మెక 'మెకపడక ”” 

కు. పొ. 

. 'మెసవు. [క్ 

సు. శ. (పశంసిం చు. 

(క. పగంసకలుగు. అ, 

._. ఆఅ, కిం పీలఅ ల కణతలా-ఫపిం దలులు పేమలో 
గ్ా ర మిని 

నంగుళీ నంధులను విటుచు. 

(ఓక్వ లేకయు ద్ప్రని చేయుదురు.) 

స, (కి. (తొక్కు. 

అ. (క. మెసయందు నిండుగ నుండు. 

“మెడదన్ను వునుకల నిడుపేవులొండొంటిం 

జొరింభారిందాకి బోణ్క్యొణుంగురనలో.”” 

వార పి. 4 ఆ. 



మెడవిణుచు . చే. 

మ తగిలు 

మె తంబాయు దే 

మె తవడు 
మెత్తు : : దే. 

మ పడుపోవు వ చే. 

మెదలు : చె, 

మెదుకగొను: చే. 

మెదుగు : చే. 

మెదువు : జ్ 

'మెదించు: 

మెదుగు ; 

మెదువు ; 

మెదుచు ; దే. 

మెనుదు : 

మెయికొను : 

మెయికొలుు: చే. 

చే 

మెపించు : చ్. 

చే 

(క 

(5 యు 

టై ల 

Foe 
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. బలవంతముగ నరగీకరింపంజేయు. 

ఉదా:-మెడలు విజిచి పనివేయించిరి.. 

భూ. మెడవంచు. 

, మె త్తంబడు. 

దథట ముగరబూ యు. 
(A) 

. బుడి ననీంచు. 

. అల్బముగ చలించు. సే. మెదలుచు, 

వీక పటు (తల చెడువాసనకొొట్లు) 
ఠి (A) 

నె, జి, 

9. మరిదముగు, 

. విషయము బాగుగ. బరిరీఅనభో (బడు 

| అన్నా దులను మె త్తగాంబేయు. 

. ధాన్యము వొట్టువోవ నలంగు. 

. 1. మెదించు. 

౨, 'నుళగించు. 

3౫. మరించు. 
© 

. కన్యముతో ఎనుపు. 

. ఒప నట్లు చేయు. 

. 1. అనుకూలించు, 

2, సమ్మతం" దు, 

న కి, అంగీకరి౦ప౭జేయు. 

"మెయిమెయినుండు;ః చే. అ. (క్రి. సుఖముగ నుండు. 

మెిరమెరపడు : చే. అ, (కి. సంశయపడు, 
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మెరమెరలాడు : చే. అ. [కి. బాధపడు. 

మెరవడించు : 

మెరవడియగు: 4 చే. న, క్రి. తళతళ లాడించు. 

మెరవడి సేయు: 

మెరసాడు ; దే. అ. శ్రీ. మెజయు. 

మెరిపించు : చే. అ. (క్రి. ఒక్కసారి యూధక్యమిను బదర్భించు. 

మెచ్చు దే. స. కి. (మెజయు + మెచ్చు) ఊాశేగించు. 

మెరిమణవెన్మ : చే. అ. (క్రి. ఊశేగు. 

మెజుకు ; చే. అ. శ. ఊండవదీకు. 

మెజచు : చే. అ. కి. తళతళలాడు. 

'మజము : చే. న. డి. ( నాటిన బాణాుదులను గడలు. 

'' చజెబ్రకుల మెబజబుంగుటము,లు 

మెజిమిన తేజుంగున .” నృ.వు.5్ అ 

2. పొడుచు. ఉ. హరి. 3 ఆ, 

అ. (కిం మెొణియు. 

మెబిమెచ్చు చే. న. కి. (మెచ్చు? మెచ్చు) మిక్కిలి మెచ్చు. 

మెబిమెచ్చు లాడు ; చే. అ. కి. మెచ్చునట్లు నటించు, 

మెబియు ; దే. అ, కి. 1. తళతళలాడు. 

బీ. బయలుపడు. 

లు (ప్రసిద్ధము. 

'మెజవడిచూప్పు: చే. అ. కి శర్యము (పకటించు. 

'తనసవెన్క్స నున్న చిజుత మానంతుండు 

చికిలి బంగాకుజాల్ “గకొొసి 

'మెజునడి( జూపందెచ్చిన” రఘు, 2 ఆ, 

మెణుకు ; దే, స. (క్రి. 1. సెరుకు, 

2. ఉత్పాటించు. 

మెణుగువెట్టు : చే. స క్రి. (ప్రకాశింపంజేయు. . 
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మెలగు : జే అ. (క్రి. 1. న ర్తించు, 

బి. జాగరూకతతో నంచరించు. 
3. నంచరించు. 

'మెలంచు దే, న (కి. (మెలంగు భా. డు) 

మెలప్ర | “బలయునుండుగా (గ మం (జిన్ 

మలపంగావలను.” స.నీ.క:ని, 

మెొల(చు : దే. అ. కి. జ్యలించు. 

మలము చే. అ. కి. మెలం. 

మెలరారు బె. అ. కి. సంచరించు. పవి 

మెలిగొను చే. స. (క్రి. పెనంగొను. 
మెలియు ; డే అ (కి. సెనలస, 

మెలివడు : చే. అ. (క్రి. 1. మెలిగొను, 

౨. చీచీపడు. 

మెలివెట్లు దే. న. (క్రైం మెలి "సేయు. 

మెలుచు దే. న. (క్రి. మెలియంజేయు. 

మెళ్లిగించు చే. అ. కి. నెమ్మదిగ నడుపు. 

క. ( చే. స. క్రీ. మక్కు. 

నే 
న. డీ: 1. పూయు. pb a రో Oh ౮ 

ల అనుశరించు, 

అ, (కిం పైముగు, 

మెంతౌడు చే. స. (కి. "మేయు. 

మేకువారు చే. అ. (క్రీ. గట్టిపడు, 
మెటిల్లు చే. అ. కి. అతిశయించు, 

మేంగడ్రించు దే. స, క్రి. భేదించు, 
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మేడివామిపడు: చే. స. శ్రి. 1. కుష్పనూర్చిడిలో పడుగులో గడ్డి 
కళ్ళము చుట్లు నుటిగా వేయు. 

2. పని వగ తెగకుండు. 

రూ. మేడాము పడు. 

ముడుపడు: చే. అ. (కి. జడమగు 
మేడ్చడు : Ps 

డెముపొడుచు: చే. అ. కి. యుద్ధముచేయు. 

మెదించు : జే. స, [కి పూయు. 

మేదు; జే, న. కి. అలుకు. 

మేనతవేయు : చే. అ. క్రీ. చకబంధమువేయు. రాయవాచకోము. 
మేప్ప న చే. న. కి. (నేయు ఛా. పే) "నేయలశేయు. 

మేయు : చే. అ. (కి. సశ్వాదులు ఘాసాదులను దిను. 

మేరదప్పు చే. అ. (క్రై నియమ మత్మికమించు. 
భూ. మేర మోటు. 

మేరవెటు : చే. న. శ్రీ. ఆజ్ఞాపించు. 
ఖః 8 pat 

మేలమాడు : చే. న. (క్రి. పిహసించు. 

మేయుకను, మేల్కును: చే. అ. (కి. ని దనుండి "లేచు. 

మెల్కొను, మేలుకాంచు: 

మేలుకనుప్పు: చే.న. (కి. మేలు కనంజేయు, 

మేలుకొను ; చే. స. క్రి. మోహించు. శ, ర, 

మేలుకొలుపు : చే. న. క్ర. నిదలేపు. 

మేలువడు : చే. అ. శ్రి. 1. మోహించు. 
౨. వలపుగొను. 

మేలుమాలె(గట్లు: చే. అ. కి. 1. వృద్ధిపొందు. 

2, శెరడంతస్థుల బంగళా కట్టు. 

(లం) 
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దే. అ. (కం 1. 'మేంగు, 

వ, చాగుగ అనుసరించు. 

ఏ. అంటంగాగు 

దే. స, (క్రి. 1. కలియు. 

2. |శుతిసే.యు. 

నం. అ. కి. 1. కలియునట్లు చెయు, అను. 

ము 

స. క్రీ. మోనగించి లోగొను, 

వ్ర డి జడలు తాశు. 

ట్ర, (కి. సొమ్ముసిల్లు. 

అ. కి. గగురొనుచు. 

స. కి. 1. తెలిసికొను. 

2 స్మృతిక లుగు. 

డీ 1. మలినమగు. 
9. అముచియగు, 

9b (| 

మైస్కరము చేయు : జే. స. శ్రీ. 1. మాయమువేయు. (కౌలం.) 

9 గారడిచేయు. 

"నలు 

చే. అ. కి. (మొండి +-ఆడు ఏపట్టుషట్టు. 

“ముండాడలాడు.” యయా, ఏ ఆ, 

చే. న. కి. ఖ౦డించు, 

“గండభేరుండ నంఘముల కంఠముల్ 

మొ౦ండించి.”” వో. చ, 
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మొండికించుకొనిప్రోవు: చే. అ. కి. ముండికి వేయు. 

మొండిచేయిచూపించు: చే. అ. శ. వాగానభంగము సేయు. 

మొండిచేయు : చే. అ. కి. మార్టపుయబట్టు ప్టు. 
A) 3 

“మొక మొకాలుచూచుకొను: దే. అ. (కి. తెల తెలవోవు. 

మొకరాయుచేయు: బే. స. క్రీ. నిశ్చయించు. 

మొహటు బెట్టు వ చే. అ. డీ. పిల్లలు పాఠరమువేయు, 

మొక్కచెడు: చే. అ. క్రి. అనమానపడు. 

క్క_పడు : ద్య. అ. శ్రీ. భంగపడు. 

మొక్క_వోవు: 

మొక్క-పోవు : ద్వ. ఆ. (కి. 1. మున మడంగిన దగు, 

మొక్క-లుపోవు: 2. భంగపడు. (పే. మొక్క-పుచ్చుు. 

మొక్కాలించు : “చే. అ. (క్రీ. 1. ముష్కంరించు. 

మొక్కు : జే, న. (క్రి. నమస్కరించు, 

మొస్కాకొను : చే. అ. కి. ముడుసుకట్టు. 

మొక్కు_బడితిస్పు: చే. అ. [కి. అయిన దనిపించుకొనుటకుం బనిచేయు. 

మొఖాసా తిను ; చే. అ. (కి. గొప్ప యినాము (గహా౦చు. 

“ఈకు యూకె కొక్క-_రుగ మొఖాసా 

తిన్నాము.” బొ. క. 

మొగకట్టు : చే. అ, Er 'మొగతీక్పు. 

మొశకొను ౩ చే. స. [కి ఎదురొ-ను 

మొగడించు : చే. స. శ్రీ. ముకుళించు 

మొగతప్పు : చే. అ. క్రి. జంకు. 
మొగతిరుగు : చే, అ. కి. పరాజ్నుఖనుగు. 

రా 

మొగమిచ్చు : దె. అ. (కి. సుముఖుడగు, 

మొగముచాటుచేయి ఏ; చే. అ. (కిం తప్వువొని మికుగు, 

ఇష్టము లేకుండుటను సూచించు. 
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మొగమోడు 

మొగ మోటవడు; 

మొగువృవడు : 

యొగకొటు : 
౧ టె 

oh ec 

షక ~~ dh gh ph 

ర (ne 

sh ob gh 
0 4. 

గయ fone oe 

789 మొటు 
- A) 

| చే. అ, కి. 1. నంకోచించు. 

a 2, ఇష్టము లేకపోయినను పరుని 

'యందలిమర్యాదచేత నంగీకరించు. 

Ge ఎదిరించు. 

(ne 
న ఓ న గ్ర 

. మిన్న ం౦టు. 

| పసిపిల్ల లను బయటకుంటెచ్చిన కింకోలు 

నచ్చు. (తెలం) 

చే. అ, (కి నేఘుములు దట్ట్లము గ వ్యాపించు. 

చే. న. (కిం మొగ్గలు, గిల్లి చేయు, 

“పొగతోట మొగ్గకొట్టారు.” 
జి, అ. డీ. 1. తల కిందులగు. 

2. హూలంబడు 

దే అ, (కి. మొగలు వేయు. 
౧ 

చే. అ. డీ. వ్యూవాముతీర్చు. 

ద్వ. అ, ఏ. (క. గణికాదులు శిరము పాదములతో 

జేర విల్లువె వెల్ల కిల వంగు. 

చే, అ. కీ. 1. వికసించు. 

2. యధభాయభథ లగు, 

డే, స, క చన డిమోం౭ద( చేతి _వేళ్ళతోయగెట్లు. 
జావ లు 
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 మొతు: దే. న. కి, 1. బాదు. 
అజాత ॥ 

2. కొట్లు 

మొకుకొను : దె. అ. ,కి. 1. పలుమారు హితమును చెప్పు. 
panne 0) & ర 

ఉదా; అదే మొత్తుకొన్నా ఏన'తేదు 

9 మొగ్గ వేయు. 

ఏ, దుఖాతిశయముచే నేక్చు. 

మొ ప్తపడు చే. అ. క్రి 1. కొట్టునడు, 

బి, చెబ్బనడు. 

మొత్తులాడు చే. అ. క. డెబ్బబాడు. 

మొ సలు పెటు చే. అ క. పారంభమగు. 

మొదలిడు ; 

మొనలుచెడు: చే. అ. కి. నర్వనాశమగు. 

మొప్పగు : 

మొద్దువ్ వు; అ. |కి బండ మొమవాజు: *“_ అ. |క బం భం, 

మొద్దుపశు 
మొనక ట్టు : చే. అ శ. 1. సేన తీర్చు. 

లి, ఉత్ప్సహిం౦చు. 

మొనకసరుకొను: చే. అ. శ్రీ. ఎప్పుడును చిరాకుగా నుండి యితిక 

లను కనకుకొను. 

మొనకొను : చే. అ. క. మొనయు. 

మొనదప్వు : చే. అ. కి. విముఖముగు. 

'మొన దేలు ; చే. అ. (క. 1. కురుపు మునడేలు. 

2. విషయము ముఖస్థ మగు. 

మొనపు :. దే, . మునయు ధా. రే య fm 
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మొనయు : చే. న. క్రి. 1. పూను. 

PAR ఎదురొ్కను. 

అ. కి. కలుగు. 

మొనరు : చే. అ. (కి. (పకాశించు. 

మునలావరించు: చే. అ, కి. ముగిగులు డ్రమ్ముకొను. 

మొనుసూపు : చే. అ, కి. అంకురించు. 

మొరయు : చే. అ. కి. మోయు. (పే. మొరయించు 

మొరాయించు : చే. న. (కి. ఎదురించు. 

మొబి(గు 4; చే. స. (క్రి. 1. పొంచియుండు. 

ల మోనపుచ్చు. 

అ (కి, శరణార్థియగు. 

మొజకటించుకొను: చే. అ. [కి 1. చిటించుకొను. 

వి, ఇష్టము లేకుండుటను సూచించు. 

మొబిమొబిలోడు; చే. అ. [కి కోపించు. రూ. మొల్లాడు. 

మొజవవోవు: చే. అ. [కి మొక్క_వోవు. 

మొఖుగు : చే. అ. (కి. 1. (కుక్క) అజచు. 

మొటువు ; | 2. కుక్క_వలా నజచు. (నిందార్థమున్స 

మొల్టేపడు = 

'మొలక కట్లు ఏ; చే. న. [కి తొంపియందుం జల్లుటకుగాను వి తనము 

మొలక'ె త్ర తడిపి ముడియకట్టు. 

| జే. అ. (కి. నక్రేశమున వైకల్యము నొందు. 

మొలకెతు: 

మొలచు : చే. అ. (క. అంకురించు. 

మొబల్బు : 

మొలతాడు విగువుతగ్గు : దే. అ. కి. 1. న్ క్రి యుడుగు, 

2౨. పలుకుబడి తగ్గు. 

మొులతెంచు : చే, అ, డీ. పుట్టు. 
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న, డి. "మేకులు బిగించు. 

“పులకలొండొకుల మేనుల నుచ్చిపోయి 

దగజ మొల వీచి న కరణిగాయగ.ి 
౧ 2 

గ్ర 0 గ్ర 
లో 

oh 

కు. నం. 9 ఆ. 

మొలవే యు; చ న. క. 1. నాటు. 

క ల గ౦జ నాటు. 

యొల్క అలుసు : చే. అ. కి. నారు వి త్రనములు అలుకు, ( తెలం) 

మొల్ను వ చే, అ. (కి. రూ. ములచు. 

మొవుడు : వై-అ. కి. ముకుళించు. 

మొసకొట్ట : చే. అ. క్రి. ఊపిినాను. 

మొసచు : చే అ. కి. పెకుగు. 

_ మో(కరిందు; 

మూక ట్ ను: (an 
మోశతోభొు. చే. అ. క. మోకాళ్ళపై వొరగు. 

మా(క టీర్లబడు: ల 

మో కారించు. : చే. అ. శ. మోకరించు. 

మూగించు చే, (కి. 1. ధ్యనిచేయు. 

2. ఊరినెంట చెప్పు. 

+, శాకాలు మొ! జాదు. 

తూ, (మోగించు. 

మోచేతి తి క్రంద బదుకు : దే. అ. (కీ. ఆధారపడు 

మో చేతిపులుసు[తావించు : చే. న. కి. ఆటలో దైన్యము కల్లున 

ట్లోడించు. 

మోజువడు : చే. అ. కి. 1. ఆకర్తి కరుగు. 

ల, ఆనకీకుగు. 
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చే. న. (కి. బోటివెఖు. రూ. మోటించు. 
రు 

డే ఆఅ, (క్. మొస్టునడు. 

; బే. అ. (కి. మబ్బులు ఆనించు. 

బే. న ఏ న్. మంత్ర కాం డు పరన్సరము గెల్బుటకు 

బకులు నీకి స్పర్ష నహా౦చు. 

“ఆడ మూడిగలదా రామయ్య!” 

త్యాగరాజు. 

. అ. [కి పట్టుదలపట్టు. 

'“చెలువురకు గళరనంబులుచేః నటులైన 

పీరూలవింవుగా వినుచుజొక్కు... 

మోడి? కొన్న యటు లె నలో జెగాడు 

వాల వలచితి సొలసికిం గేలి చేలు 

'వేడుకలుమా జనన్న౦చు వేడుకొనుచు. 

ఉపౌపరి. 1 ఆ. 

చే. అ. (కి. 1. పంతేముపటు. 
లు 

ఏ. మకుకుసబు పటు.. 
రు లు 

హక 
2. ముక్క_నోవు. 

ఏ. చునుగు, 

4. ఖండితముగు. 

ద, అ. శ. 1. మోాదుటచేత నెత్తురుగడ్ల కట్టు. 

2. (పవారించు. 

నం. అ. కి. నంతోవవడు. 

నం. అ. (క. స సంతోషి. దు. 



న్. 

ph ph gh dh de ob pb ph ణి pb ణి oh 

69 

కి. విల్లెక్కు_ పెట్టు. 

- న. (క్ర. మోయు ధా. (పే. 

1. ఆరోవించు. 

లి పూన్సు. 

అ. (క. 1. వ్యాధి అతిశయించు. 

౨. తీవ (ప్రయత్న ముచేయు. 

న. కి.. ఎతుసపెటు. 
అతి ఉం 

(క. ఆను పెట్టు. 

, (కి మోవీడు. 

న. (కి. వహి౦చు. 

అ, 

a @ 

- భోజనసామ్మగి పంపు. 

- వహించు. 

ల 

యు ౧ ర 

. బుదురుసిదుగు. GE (we 

అ. డీ. గగోలుపడు. 
౧ 

. ఎదురించు, 

న. కి. ఎదుర్కో ను. 

అ. (కి. మోడికట్టు. 

౭ (ne 

ఇ 
Me Er వంచించుు 
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మోససోవు: ద్వ. అ. డీ. l. (పమాదపకు. 

౨. నంచింపంకు. పే. మో పుచ్చు. 

మోనులుసాగు : బే, అ, [కి 2. వర్ధిల్లు, 

(కిం నూ హములు పన్ను. 

భూ. మోహటించు. 

మోహాంచు : సం. న. కి. నలచు. 

(ట్ర, డం మరార్భిల్లు, 
౧ 

ప్రై 

(మంగ16బడు ఎ చే. అ, కీ. [కుంగుం 

(మంగు ఇ చే. అ. (క్రీం 1. (కంగు, 

ల (వాలు, 

(మందు : చే, అ. శ్రీ. 1. చచ్చు. 

9. నొచ్చు. 

(యంపుదాల్చు : దే. అ. కి. 1. కను లర మోడక్చు. 

లి, పారవశ్యము నొందు, 

“ఆ శరదిందువింబ సదృళానన సూనశరానకోటి సం 

కాశు రమేశు రాగరసక కలగా త్రయు స స్తనేతయున్ 

బేశలబంధకై శికియు భీతిముద్యశునిపాత ముఖ్య చే 
పాశ బలత్వే నక్త తనుశంపయునై తను (మంపుదాల్చుచున్ .* 

పాం. మా. $ ఆ, 

(చక్కు : చే. అ. క. కాంతిహీనవముగు. రూ. మక్కు_. 



కు 

(మగ్గు దే అ. క్రీ. 1. చచ్చు. 

ల రంగంగా నుదుకు. 

ని. సిహ్వలించు. 

4. అణంగు. 

మా 

(మాశుగటు: చే. అ. శీ. 1. చెటుగటు. 
కి లు అ 

2. దృథపడు. 

(మాంగన్నువడు: చే. అ. (క్ర. అజమూాలశతేనడు (కన్నులు 

(మాగు : చే. అ. కి. సోలు. 

(మానువడు ; | 

(చూన్సుడు : దే. అ. |కి స్తంభించు. 

(మాను సెందు: | 

మానుపిలు ౩ 
C Mes చే. అ. |కి. న బమగు. 
(మానుపిలు : ధి 

(మానుపెట్టు :. ] దే. న. (క్రి. చేష్ట తక్కునట్టుచేయు. 
(మాన్వట్లు : అ. కి. కొయ్య చిగుక్చు. 

(మాలు ; చే. అ. కి సోలు 

మాలుచు : 
వ ( జే. న (కీ. సోలించు 
యాలు . 

(మాలు దెంచు డే. అ [క్రిం సోలు 



ణం 
టో 

(మింగు : దే. న. కి. కబళించు, (గసించు, కడిగొను. 
(మింగుడువడు ; చే. అ. (శ. కబళితమగు, 

ప్రా 

(ముచ్చిరు : దే. అ. |క్రి. దుఃఖపడు 

(ముచ్చిలు : (డే న. కి. దొంగిలించు, 

గ్ర లో 

ny 

oh జ గ్ 3 లో 

ఏ, ఆవరించు. 

వు 

(మొక్కు ; చే. న. (శి. నమస్కరించు, 

(మొగతిల్లు : 
౧-౧ 

(మొగవడు న చే. అ. కి. ముందునకు (వాలు. 

(మొగతిల్లంబడు 
౧౧) 

(మొగ్గు : చే. అ. (కి. 1. వాలు 

౨. కూలంబడు 

ఏ. బరయు. 

4. ఒకపత్ము నవలంబించు.. 



wm 

9౮? 

(మౌగు : జే. అ. క్రి. 1. ధ్యనించు. 
(మావు : ల. అటిచయ. 

(మోడువడు: ) చే. అ. |కి. 1. నివ తమగు. 
మోశ్వడు : 9. =మొక్క_నోవు. 
'యోయు ; జే. అ. క్రి. 1. ధ్యనించు. 

ల, _యమోగు, 

(మౌలగించు : చే. అ. కి. మోలగించు. 

_యూవు ( డే. అ. శ. రూ మోయు. 

యంతించు ; 

2. నియమించు. 

ఏ. లహీంచు 

యజించు సం. అ. (క్రి. యజ్ఞముచేయు 
యజీయించు ( స, కి. అర్చించు నరాహా. 

రూ. యజింపు 

యతనపడు: నై. అ. |క్రి. పయత్నపడు. 
యతామతమగు : జే. అ. కి. వెళ్తియగు. 
యతించు : నం. అ. కి. ప్రయత్నే ముచేయు, 
యతికిరబతిచెప్పు: చే. అ. క్రి (ప్రతిదానికి వంకర సమా 

చెప్పు. 

యతిమకమగు : చే. అ. [కి. యతోమతమగు. 

యత్నించు : నం. అ. కి. (పయత్నముచేయా. 

యద్దేవా చేయు * మి. స. (క్రి. హేశనవేయు. 
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యద్వాతద్వాలాడు; నం. స. (క్రి. 1. పెడనరపు మాటలాడు. 
అ, కి. 9. లజుగుజులు పడు. 

జ జ 

ఏ. రా. (పహోదచరిత్ర. హేమాబ్ద. 

యద్వాతద్వాలుచెప్పు: నం. అ. కి. వికల్పముచేయు. 

యమించు : నం. న.. కి. అదువులో పెట్టు, 

యాగరవేయి : చే. న. శ్ర. పాఆుదల కాలునలతో పిల్ల కాలువలను 

చీల్ల్సి న్టిని పంచు. 

యాచించు : నం. న. కి. అర్థించు. 

యాదరగట్టు ఎ దే. అ. కి. కుటుంబములో ఎనరికివా కే ధనమును 

నంపాదించి దాచిపెట్టుకొను. 

చే. న. (కీ. వలి ౦చు. (తెలం) 

యాది వెట్టు ; చే. న. కి. జ్ఞాపకమునం దుంచు. (తెలం.) 

యారందీయు చే. న. కి. మొలక జల్లి నచేనిలో నీరు పోవుటకు 

కౌలువగా దీయు. 

యానకాటమగు: చే. అ. కి. అడుగులు న్యత్య స్తమగు. 

యూ 
. డీ. బలవంత పెట్టు. (నె. ణి.) J 9 OX (1 లో dh AS 

వౌ 
కీ. ధనవిషయమున ననుకూలించు. యోాగిందు నం. అ. 

యోచించు నం, న. (కి. ఆలోచించు. 

యో జించు నం. స. కి. 1. ఆలోచించు. 

లి, కూర 
XJ... 



ర 
రఎకురాట్నముతిరుగు “దే అ. కి. గురడముగాం దిరుగు. 

రంగని సేవించు : జే అ. [కి. కల్గుతాగు. 
రంగముసేయు : చే. స. శ్రీ. 1. అల్లరిచేయు. 

2. సమస్యను పెద్దదిగా చేయు. 

రంగరించు : ) "డే న. క్రీ. 1. (చవప పదార్థములను "రెండింటిని 
రంగలించు : | చాగుగాలోలువు. 

2, ఆముదమును చనుబాలతో పిల లకు 

పెట్టుటకు కలుపు ' న 

రంగాయించు ; చే. న. శ్ర. రంగువేయు. 

రంజించు : సం, స కి, రంజిల్తు, ఆహ్లాదింప జేయు. 

రంజిన్వు ; సం. అ, కి. 1.. ఎజ్టనగు. 

న. లి 'ఒప్పాకు. రూ, రంజిలు. 

ర. బాగుగ నొప్పు. 

రంధిపడు : చేల. డీ. అధికోత,._౦ఠ వడు. 

రంపటిల్లు ; చే. అ. (కి.. విజృంభించు. 

రంపటిల్లైడు మల్లర౦వు గిత్త లబోఆ 

నెడనెడ వడి బొబ్బలిడెడువారు. 

| కు. మ. చ. 
రంపమాతెపడు : చే. స. క్రి. 'అరపముతో గోసినట్లు వధించు. 

- = సిద్ధి రాజు వచ్చిన దండు 

శాళ్లిగ రంపచూ రై పడవాడవు. కా క్ 

గ్రారించు : జే, న. కి. 'రథీే.౦చు. 

రక్కాను:. చే. అ. క్రి 1. విల్లు. 
2 ' కేసేకాను. 



రచెకట్టు మి. అ. కి. 1. రష శేక కట్టు. 

2, తాయిగు క్ు, 
రకీంచు నం. న. (కి. "కాపాకు. లు 
కంచుకొ సం, స. (క్ర. కాపాడుకొను. 

రగు; చే అ. (కి. మండు. 
రగులుచు, రగుల్బి: చే. న. (కి. రగులు ఛా. (సే, 
రచించు నం. న, శ్ర. l. 

3,  నమకూక్చు. 
రచ్చ కక్కు "దీ. అ కి. ||. బజారుశెక్కు, 

౨9. నలుగురి, నోళ్ళలోంయడు.. 
రచ్చగొను దే. అ. [క గుంప్రగూడు. 
రచ్చ జేయు దే. స, శ్రీ. గోలచేయు. 
రజ్జు : "జీ. అ. కి (వేలు. 

ర క్ఞాలాశు దే. అ. క. న్యర్థవు మాటలాడు. 
రఎడినెయు చే ow టు న, ఆ . 
రసు సేయు . [కి నిందసెయు 

రదివెటు దే. న. శ్ర. అల రిపెట్లు, దట ౧ టి 
రదు సయు చే. న. శీ. కొటి వేయు. ది రు రప్పించు చే. న. (కి. రాంచేయు. 

చే. 

రవణించు : 

గ 

య 

(క 

oo 

Ey 

“కి. కలు వేయు; బొబ్బలిడు. 

రనణించు 

స్సు వో. జేయు, ((గంథాదులు. ) 

క్యా ప్పెను కొకటి రాతసుని జూచి” 
గం A) 

(ప్రకాశించు. 

కా, క, 

0. న. కి. l. ఒక దానియందిప్టముగా (పవర్శి చు 

2. నంభోగించు. 

సనం. అ, (కి. రమణిందు. 
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రవళించు : చే, అ. బీ చా. 

వానాచేయు : అన్య. చే. సం (కి, 1, పంపించు. 

2, దొంగిలించు. 

రవాళించు : జే, అ. కి. ధ్యనిసేయు. 

రనించు ; నం. అ. (కి, ధనించు. 

చ. ద్విరదతురంగ సైన్యరథబ్బృందములున్ బల వేగసారసో 

త్క_ర విశదస్సునన ద పదస్ఫుటపూర్మ మహోన్న తంబు లె 

గిరిహరిణాబ్దనేఘముల గేలిడి యంబరమంటి పాదముల్ 

జరచి రవి౦చి దట్టమెయి సారె జెలంగగ విల్లుపుత్తురన్ 

యా. వి. ఏ. 4 ఆం 

రవులొ-ను : చే. అ. కి. రాయు, రగుల్కొను. 

రసనుగొట్టు : చే. న క్రి. పొడిచేయు. 

స గఢముల పెకి న్యుగంబుగా లంఘించి 

రథికులలోయసాడ రసనుగొట్టి 
మొల్ల. “సుర. 

రసించు ; నం. అ. Ra ఆర్ష)మైన చిత్తవృత్తి కలుగు. 

రస్తుచేయించు : అన్య. దే. స. క్రి. నిలువచేయు. 
“మూడునెల్త'కీ రియ్యం పప్బు 

రస్తుచేయించి. > బొన, 

రహించు : నం. అ. కి. ఒప్పు. . . 

రొ 

రా(జవెట్టు దే. న. కి. మండునట్లుచేయు. 

రాంజు : దే. అ. ఒసే నిప్పంటుకొను. 

రా(దీయు : బే. [కి 1 నేర్పుతో వసూలుచేయు.. 

2. రప్పించు. 



రాగముతీయు ; 

రాగించు : 

రాగ్(లు)లు : 

రాగయిడు ; 

రొచు ; 

ph pl ph gh A&A A బై 

808 రాచు 

. న న్ఫునట్టుచేయు. 

రాచు. 

. అరగదీయు 

. 1. రారా సోరా యని వకనచనాం 

తముగ నుచ్చరించు.. 

2. తిరన్నరించు. 

3. రారమ్మని నిలుచు 

వాటు. మ, 1145. పు. 

4. కవితయందు. బరిచితిని ప్రదర్శించు. 

5, నీచముగా నంబోధించు. 

ద్వి.అన విసి రావణు. జ"గాక యనుచు 

జనిమెద నని యాగవాలకు6 జనియె 

వకతంబున నన్యు లెటుంగక యుండ 

రాకొట్టి తగిన సారథింజేరంచిలుచు. 

క. వం రా. ఆర. 

. అ. శ వెనుక తొగు 

“లంఘుంచి "వెనుకకు రాగడిల్లుచును 

(చాకుచు దూకుచు పెకిలేచుచును” 

కా.క. 

జ్ గి 

గీ ఈ (కః ఎడర్చ్యు, 

అ. డీ. రాగీల్లు. 

అ, (కిం సంతసించు, రంజిల్లు. 

అ. ; క. గుబిమునకు జీను తగులు వ "నత బి 
స (డి. 1. ఒరసికొొనుు ఒరయు. 

౨, చవెజుచు. 

ఏ. నువు. 
ది 

4. పోలు. 

ర్, నశింప జేయు. 
ma 

he || 
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రాజర్క_ము చేయు ఏ; నం. అ. [కి. అధికారము సాగించు. 

రాజర్క_౦చేయు. (న్యవ.) 

రా జిల్లు : నం. అ. కి. (పకాశించు. 

రాటుపడు : వై. అ. శ్ర. ఉప్మదవపడు. రూ. రాట్పడు. 

రాణించు : చే. అ. కి. (పకాశించు. 

రాణివాసముచేయి : చే. అ. క్రి. 1. సుకుమారత కనయబుణుచు. 
లం సుఖముగా బతుకు వెళ్ళబుచ్చు 

. రాణివానం చేయు. (వ్యన 

రా,తిపడు : నం. అ. కి. ర్మాతియగు. 

రాపతు : . ద్వ. అ. కి. (రాయి ?-పడు.) 

1. స్తంభించు. 

౨. రాయిపశు. 

ఏ. రాయియగు. 

4, దృఢపడు. 

రావాడు : ద్వ. న. కి. ((రాపు+ ఆడు) రాయు, 

ఒ త్రిడిచేయు, సాదించు. 

రాపెట్టు : ద్య. న. కి. (రావు + పెట్టు.) బాధించు. 

రామారృణమగు : నం. అ. కి. 1. నాశనమగు, 

9, అన్యుని ననవమగు. 

రామార్భణము చేయు ఏ నం. న కి. నాశనముచేయు. 

రాయవబారించు : చే. అ. కి. రాయబారముచేయు. 

రాయిడు.: . చే, అ. కి. ఒరసికొను, 
రాయు; చే. న. శీ. 1..ఒరయు. 

౨. 'ఎదిరిరాచు. 

ఏ. సరొపోలు. 

mee ON (కి “1. కలపించు. 

౨. గొంతుశాయు, 



రాలుగొను ; 

రాలుచు ; 

రాయిపడు : 

రావడు ; 

రావించు : 

రవ్వల. విుగు' ; 

డే. న 

చే. 

డే 

ను 

+, ల, 

న్ 
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. (కి, మిక్కిలి బాధించు. 

. డీ. 

(కి. 

ల, (కిందపడు, 

చే. అ. (కీ. జల్పములాడు. 
దే, అ. శీ రాలు ధా. (పే, 
చే 

చ. 

చ. 

ph, ph pb ph 5 cee 8 
5 Coe ర Ce Foo (po 

నా 

అ, 

శ్రీ. క 
శీ. le రాయియగు. 

కంవించు, ; గదదిక నొందు. గూ, 'రాల్పుడు 

౨. జడముగు. 

స. కి. రప్పించు. 

. సీక్కబొడుచుకొను. 
॥ రిచ్చవడు. 

. ఆశ సర్యము నొందు. 

వ్యరమగు. గిన 
బాధ కల్పించు. 

ద్వి. సులభమార్షం వది చూచితి రాము 
గెలుచు నుపోయ మే క్రియ మజీ బేదు 

: రమ్మని వార్గింప రావణుమాట' 

| రెమ్మవట్టింప వమారీచుండిటనియె 
0) 

~~ 

Kk . (భమపొందు. 

గే 

క.వ.రా. యుద. 
థు 

ద్వి. వచ్చిన ననుజూడ వచననంగికి 
రిచ్చలుపడి నాడు రివ లువిజేగి 

దిగులుచే నేమియు తెలియకమ ఆలి. 

5, వ. రా. యుద. 
య 



రువోవించు : 

రువ్వు : 
oh gh సలాడు : 

లః 

ph యల 

dh మక ph gk § ౫ 

న, (కి. ఏినరి ఎచు. లూ. రుప్వూ. 

రు 

న. (కి, 1. విదలించు. 

ప ముక్కుతో ఆకర్తి ంచుఖొను. 

కి. కంఠ స్థముచేయు. 

“కీ, ఇప్టమగు. 

. కిం నిరూపితముగు. 

ఇ క్ర నిచభూపించు, 

0 శ్ర ల 

య 

,_ అ. కి. పశవఫలు రొదసేయు, 

oS 
6 

. (కిం 1. తోము. 

2. ఒక రితప్పు ముజ్ొ కరిషపె ౮బెటు. 
2 రు 

అ కి. అడగించు. 

Ge 

శ 

ర్ 

న, కి. రువ. 

స (శ్రి. 1. నానలొట్టినవానిని  అోటిలో వేసి 
మెదుపు. 

౫, కంఠపాఠముచేయు. 

అ. కి. కజ్చ్ణయందు నుకు తల కనబడకుండ 

దానియం౦దు గట్టిగా విగిసికొ ను, 

. ( తెలం.) 

. అ. కి. చలించు. 

ద్వి. తొంగలి అప్పనందుల పుటముగసి 

నింగి బేరెనము వాబు సిడువాలుచరాప్ర 

"బేడినదాంటుల పిజణుదులేక ములు 
వాడని వికులు గువారించు జడలు. 

క. వ రా. బొల, 

రా 

అ. కి. రోోపించు. 



రూ 

రూఢిదిఎ : "నం. అ. (క్రి. 1. ఒకపనియందు బాగుగా (ప వేశము 
గలీగియుం౦డు. 

ల అనుభవము గలిగియుండు. (తెలం) 

రూణించు ; చే. అ. కి. మల్లు లొక విధముగా బంధించు. 

రూపగు : చే. అ. క్రీ. గూపమేర్పడు. 

రూసడంగు: ) చే. అ. శ. 1. నశించు. 
రూసపసణ6గు; ( PB చచ్చు. 

Er కభూపణంచు, రూపడంచు. 

రూపణు ; డే. అ. కి. 1. రూపుచెడు. 

2. నశించు. 

రూపాణించు: ; చ్ క 
రూపించు : (కే. న Ry నిరూపించు, 

రూపుకటు : చే. అ, కి ఆశారమేర డు. 

ME: ఆ 2. రూపు శ్ 

రూపుమాయు : చే, అ. కి. 1. నశించు. 

లె చచ్చు. 

(పే. రూపుమావు. 
రూపుసెడు; చే. అ. కి. నశించు. 

రూప్పసేయు ; బే. స. కి. మూ ర్తికల్చ్పన చేయు. 

రె 

రెండాడు : చే. అ. (కిం _అనత్యములు పలుకు. అను, 

రెకొ-నుః చే. అ. కి. 1. వర్గిల్లు. | 
2. తేకుకాను. 

(సే, "రళొఠా లువు, 
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బే. అ, కు విజృంభించు, 

దే, 

# . 

లి 
. ® 

డే, 

ph gh ph ph 

a EE a 

8 8 

“కి. 'పెండ్తియాడు. 

కి. పెండి లేని నంబంధము కలుగు. 

2. ఎెదిరించు. 

. (కి. l. ద్విగూణించు. 

(కి. వివాదపడి మాటకు మాటగా అనుకో 
8. 

“కి. 

ఆర 
వస్త పరా 

ఒడియు. 

రే 
1. ఎగయు. 

దికము గాలికి గదలు 
ఆ:కలి వేయు. 

* ఒడిసి వికుగు, 

2. విజ్బంభించు. 

ని, ఉచేకించు. 

పీ చేయ, శప. 

. రేగగాటు. 
ర 

* వికసించు, 

= ఓ వభావలొటు. 
ey 

PAR గర్వ “వముడంగించు. 



ర 
రంపపట్టు వ బే, అ. కి, జలుబుచేయు. 

రొంపిజొచ్చు : చే. న. శ్రి. 1. బురదలో దిగు. 
౨. శాధలోపడు. 

రొంపిదుక్కైచేయు: చే. న. క. నీకుజెట్టి దుక్కిచేయు. 
రొంపిలోదిగు ; చే. అ. (కి. చిక్కులలోపకు. 

రొక్కాంచు : చే. న. [కి రొక్కపజుచు (ధనగూపముననిచ్చు.' 
రొచ్చుచేయు ; చే, న. శ్రీ. బురదచేయు. 

రెదాళించు ; జే. అ డీ. ధ్వనించు. 

రొప్పించు : చే. న. క్రి. 1. త్రొక్కి౦చు. 

2, అలప్రుణో రొష్పునట్టుచేయు. 

రొప్పు ; చే. అ. [8. 1. కూయు. 
2. గర్జించు. 

శి కంచు. 

4. ఆయానముతో ఉచ్చ సన ని శాన 

ములు దిర్భముగా వదలు. 

స. (క్ర. తజుము. (పకువులను) 
చొల్లు : చే. అ. శ్ర. ప్రలాపించు. 

రొపుపకు చే. అ. (క్రి. 1. బాధపడు. 

2, అవమానపడు. 

ఏ. నిందపడు. 

రొష్టుపెట్టు ; దే. స. కి. బాధపెట్టు. 

రోగొను : దే. అ. కీ. డబ్బు స్వీకరించు. 

చోంజు ; చే. అ, కి, సట్టూమ్స. 

చోతగించు ; చే. అ. కి. రోతపడు. 

దోకుబెట్లు వ ద్వ, అ.. కి. అత్యం తాన క్తినిజూాపు. 
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రో గముకుదురు : చే, స. (క్రీ. దుహ్ఫలిత మనుభవించు. 
రోగముకుదుర్ను దే, స. [కి పొగ రణగించు. 

రోజుటబయటిబేడు : చే. అ, శ 1. క ష్టదినములు వచ్చు. (తేలం) 

9. మంచిదినములు నచ్చు. 
రోటువోవు ; చే. అ. (క్రి. ఈచవోవు. 

రోడు: దే. అ. క్రి. 1. మాటిమాటికినింగొట్టుకొను. 
ఉ. లాడికి మూంగుకాకులు పలాయన మొందగ జేయ వీపును 

(తొడును వేలు ఏీశె గుది తావీన చేహాము పేడికాళ్ళకున్ 

కోడి నశించు తోశ బలు రోమములంటిన జోరుటీగలున్ 
గూడిన బందముం౦గలిగి కూర్పుచు నుండొక బక్క_గుజ్రనున్ 

పాంన.5ఆ. 

రోదించు : నం. అ. కి. రోదనముచేయు. 

రోదు : దే. అ. కి. రోజు. 

గమహోవ్యాళంబుభంగి (పాక టనిశాషనభంగి 

రోదుచును.”” క. వ. రా. అయో, 

రోధించు సం. న. క్రి. 1. అడ్తగించు 
రోము జే. అ. కి. రోతపడు 

స శ. 1. వెదకు 

౨, విడుచు, 

రోషించు సం. అ. కి 1 'రోవపడు 

2. కినియు 

రోసించు చే. అ. (క్రి, రోషపడు 

దా 

రొలు = డే. అ. (క. రాజి. రూ. రవులు 

రౌలుచు చే. న క్రై. రాజు నట్లు చేయు 

(కీ. రవులుచు. (రూ రగులుచు, 



ర 

ఇ జారత్యేము చేయు. అింకాడు : చే, [క్ 

( జారత్యము చేయు, రూ. _ అంకుబోవు, 

(కి 

[కి 

జఅంకువోపు : దే 

అంశకెవేయు : దే . ఎమ అజుచు. 

. ధిక రముచేయు. 1 
అింతియ: 

గా ( చే. అ డీ. కలకలధ్య్వని చేయు. 
అింతిలు : 

ఆరింపటిలు: జ్ క a Coys 
అంపిద | యి, Ez బుసుకి ట్టుచుం బోట్లాడు (గిత్తలు) 

రగా 
అంది యు : చే. అ, డి. ||. వ్యాపించు. 

ఏ. వరిలు. 
ధ్రిగగ 

B. విజృంభించు, 

4. అతిశయించు 

అట్టుపడు : 'దే. అ శ్రీ. నిందపడు. 

జపవ్వాడు చే. న. కి. నిందించు. 

అక్రొ 
తాచిరంపాన బెట్టు ; దే. న. (క. అతిగా బాధించు. 

OU తాసిఅింపాన (బెట్టు. 

జాపాడు . జ దక దళ 
ఇాపిడి పెట్టు: (క ఇ , న, క్రి దున్పహమగు రాధ పెట్టు, 

ణీ 
చే, న కి 

ణీంగుమను ఫి డే, అ, శ. అక ,_వెట్టు. 

చే, అ కి 



జువ్వు : 

6టావు : 
gh Dh, ph 
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చే. అ. శ, ఆశ్చర్యపడు. 

చే. న. కి. (్రిమ్మనగోవితో జలాదికము చిమ్ము 

చే. అ. కి. రివ్వుమను ధ్వనిచెయు. 

ఉం ' 

న, కి. రూ. కువ్వు. 

న, క్రి. విసరివైచు. 

నకి అువ్వు. ఆము. 6 ౪ 

ఖై 

అెక్కలుకట్టుకొనివచ్చు : చే. అ. (క్రి. నంతేసముతో అత్యంత 

తెకా_డు ఫ్ 

జేకమడచు ; 

జేయు: 

గా 6 

వేగమున నచ్చు. 
జ అ, (కి. 1. చేయియాడు. 

2. తెక్క_లు కదలు. 

(ఇెక్కా_డిన డొక్క్మా_డును, సామెత. 

డే అ. (కి. క ౦టి రెప్పలు మూయు. 

చే, స, కి. అణగ దొక్కు_ 

దే. అ, (కి. అతిశయించు, విజృంభించు 

చే అ. (క్రిం 1. శాదచే నణుచు, 

బి, విజృంభించు. 



అంకించు ; దే. అ. కి. ఓ. తగులు. 

బీ. జతేపడు. 

. తగిలించుకొను, 

2. పెన వేయు. 

ఏ. అనమానించు, 

4. వెంటపడు. 

లంకించుకొను : చే. న. శ్రీ. 1. దొరకపుచ్చుళొను. 
2. తోయగెను. సామాబ. 

లంకెవెట్టు : చే. స. శ్రీ. 1. తగులుపఅిచు. 
"2. "పెన వేయు. 

3. గొలుసు ఫొ క్కెములను కూర్చు. 

4. నంబంధథము కలువు. 

ర్న (ne (డే 

అంగ 6గొాను : చే. స. కి. లంఘేం౦చు, 

లంగరు వేయు: అన్య. చే. స. క్రి. 1. ఆవుచేయు. 
2. పడవలు మొ! వానికి లంగకుదింపు. 

అ౨మించు : సం. అ. కీ. దూకు, 

లఅంసపటవడు : దే. అ, EE (శమపడు. 

2. ఇటుకునలుడు. 

లంసటవెటు ; బీ. స, (కి. 1. గ్రేమెట్లు. 
) ఉం 

2, నాశనముచేయు. 

ఏ. చంపు. 

కన (పమదముంగూర్చు సాదుమృుగరత్నము కానకుంబోయి'రాదువా 

(ఘము కబళించెనో వృకపరంపర లంపట నెక్పైనో మృ్శం 

(దము విచనో. పి. ఫు. 
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4. మొూహోథిక ర ము కలిగించు. 

5. నంసారమున దగుబుకొను. 

6. చిక్కులయంను తగులు, 

సం. అ. (కి. _వేలాడు. 

దే. న. శ్రీ. 1. లేవాదములను నంప్రుటీకరించు. 

2. వీలుశోయు. 

గ్ సం, న, Ez 1. గుం పుటు, 

ను 

ఏ. గెంనఏించు, 

కి. "అక్క చేయు. 

నం. న. కి. గుణజిచేయు. 

అన్య. చే స శ. 1. తగిలించు. 

3, ఎక్కు_నగా తిను. 

డే. అ. కి 1. నరిప శు. 

౨. ఇముడు. 

ద్వ. స. [కి 1. ముట్టడించు. 

చే న క్రి. కొట లెగంబాకు. 

చౌాచదరి రామడాసు రుక్నిణ్పరిణయమ 

చే. న. (కి. అలంకరించు. 

"తాంబూలరసామణి ముంబు 

లతుక కెమోని లచ+నసేయ 
ns.) క. 

నడుగులొత్తుచు నున్న యడపంబుంయబోల¢ 

క. వ. రా, సు 



అటలటలాడు : 

లఅలవటాయించు ; 

అబలబలాడు : 

లభించు : 

అయించు : 

అవబాడు : 
౧ 

లా6చికొను : 

లా(చియిండు : 

815 లాచియుం౦డు 

ఏది . ఎకు గావతక్కు.వ మాటలాడు. 

: చే. అ. కి. కింక_ర్తన్య తొమూంకతచే ఆరాటము 

చెందు. 

బే. అ. కి. మిక్కి-లి వదులగు. 

అన్య. చే..న. శ్రీ. 1. కబళించు. 

9. చుటు. | ఎట్టు 

బీ. అ, కి. |. మిక్కిలి యడ్చు- 

2, అల్లరి చేయు. (తెలం) 

నం. ఆ. కి. (వా వంచు, 

సం. అ. కి. 1. లీనమగు. 

ఏ. ననీంచు, 

స న క్రమగు. 

చే. సం శ్ర. 1 పట్టుకొని _వేలాడు. 
రి 

2. ఆశయించియుండు. ( తెలంగ 

నం, స. (కి కోయు. 

"చీ. న. కి. నాశమునచేయు. 

లా 
చే, న. (కి. లంఘుంచు. 

“నడుము లాగించి విడిచియు.”” 

ఉ. ప. ఆ. ఏ. (శర. విచార్యము) 

బె, ఈడ్బ్చింపం జేయు, 

దే. న. క్రి. లాగికొను. 

చే. న. క్రి. 'పఠీఫీ౦చు. 

హరికి మణిమోద సృృవహాగల దడిగికొనుట 

లాఘనంబని తజివేచి లాంచియుండి. వి, ఫు, 4. ఆ 



లాయ 

లొయ : 

లోవ సేయు : 

లా కేత్యమిచ్చు: 

లొగంచు : 

లాగు : 

లాగుకొను : 

లాగులాడు వ 

లాభించు : 

లాయి ; 

లాలన సేయు : 

లాలఫోసి కొను : 

లాలించు : 

లాలూచీవడు : 

లావుకొను : 

4, బరయు. అంవికానత 

PR సాగునటుచేయు. 

తి. ఈన్సు. 

జే, న, శ. 1. అపవా9ించుకొను. 

ల బలనంతముగాస్వాధీనముచేసి 

చే, అ. (కి. బనయగ్గులాకను. 

నం. అ. కి. లాభము కలుగు. 

దే. అ. [కి 1. ఉ చేకించు. 

2, ఏజృంభించు, 

మి. న. కి. 1, ముద్దుచేయు. 

2 ఆప శకిచూపు.. 

3, బుజ్జగించు. 

దే. అ క. స్నానమువేయు. 

నం. న. కి. బుజ్జగించు. 

అన్య. జే. అ. క్రి. 1. మోనగించుటకుఅంగీక6 

2. ఆశపడు. 

చే. ల, కి. 1, బలియు. 

2, లావెక్కుు. 



లావుచెడు : 

లాపొదిపటు : 
వ్ర 

తీఖించు : 

లి ధెబిగించు : 

లివలివలాడు : 

లివ్వు : 

లుకలుకలాడు : 

817 లుకొలుక లాశు 

జే. అ. డీ: 1 బింకము కనయణజచు. 

2, బలముసా స్ప. 

ఆ; కీ 1 తేని పోను 

౨. బలహీనమగు. 

నీ భేషజం బెద్దాని భేదింపంజూలదు 

లఉంఘన౦బున నెద్ది లావు చెడదు. 

అన్య. దే. అ. (కి. మైకము (కమ్ము. 

3 

సం. స, కి, (చౌాయు. 

దే. న. క్రి. నరిచేసి దిట్టముచేయు. 

|లిద్దె.._బండిచ క్రపు కుండలో ఉల 

వాయి సనడలీపోగా, నలుచదరపు 

రం ధమువేసి గట్టికా య్య విగించుట. 

దీనిలో మణుల ఇలుసుకు రం ధను 

చేసి ఉలవాయి బిగించురు. ] 

చే. అ, (కి. మిక్కిలి కదలు. 

చే. అ. (కీ. అఫిశయించు, 

rae « జ ర 
“ఫో రాంధ్యపటలి యుక్కమ్మ న క్వ 

లం 

దే. అ. (క్రీ. 1. చారము చుబ్బుకొ ను. 

లి, (వోగగు, 

"హా. లుంగలుపడు. 

చే. అ. శ. 1. తడబడు. 

2. పురుగులు పెడ తొక్కిడిగా తిరుగు, 



లుకొలు లాడు 818 

లుకలులాడు : బే. అ. క్రి. కేళ్ళూడి బాగుగా కదలిపోవు. 

లుకసానవడు : అన్య. డే. అ. (క్రి. 1. కషపడు. 
A) 

౨, దీనుండగు. 

[ యూ.) నుక సానపడు, 

లుకుసానులోవడు: అన్య. చే, అ. కి. లుక్సానపడు. 

లుగచెతు ; జే. అ, (కి. 1. చెడివోను. 

ద శానతప్టు. 

లుగసానవడు : అన్య. డే. అ. శ్రీ. లుకసానపడు. 

లూటీచేయు : అన్య. దే. స. క్రి. దోచుకొను. 

లూటీవడు ; అన్య. దే. అ. [కి. రం ధముపడు. 

లె 

లెక్క_గు : చే. అ. |క్రి. 1. తీరగు. 

2. యోగ్య ముగు, ( బలం) 

లెక్కించు వ 

లెక్కగొను: | దే. న, కి. బే. లత్యృముచేయు. 

లెక్క పెట్టు: ( 2. ఎన్ని కచేయు. 

లెక్క ఆయు; 

అగయుొ ఫి దే. య్ర్ [కి లేచు. 

లెప్పమగు : డే, అ కి. అగ్గమగు, గుటజియగు. 

క్ర అప్పుడు నరపతి యిప్పటి 

యప్పడతుక యెందు నోయె నాశ్చర్యం శ్ 
-వొప్వుక లయొ నిజము యనుచు 

లప్పంబయ్యెను వుదను శిలీను, ఖములకున్ . 

. కేయూ, 4. 



లేకుంతు : చే. అ. (కిం |. లెక పోవు 

pa శూన్య నుగు య, 

లేను; దే. అ. క్రి. 1. ఉల్లితిమగు. 
థి 

2, నులుకొను 

ఏ. పొటమనుగించు, 
లేబమొ మువడు: చే. అ. (కి. 1. విముఖునుగు. 

' వ. "పెడ మొగమువడు. 

ఏ, మోము (వాల వేయు. 
లేప్ప చే. న. (క్రీ. లేచుశట్టుచేయు, 

లెపుకానిప్రోపు : జే. న. [క్రి లేనందీసి సక్రానిపోవు. 
లేవ(గొటు దే. న. శ్రి. వెళ్ళినట్టు. 

9 

లేవటు దే. న. శ్రీ. 1 పెశెత్తు. 
A) 

2 ఉద్ధరించు. 

హహా. "లేయట్టు. 

లేవదీసికొనిప్రోపు: చే. న. క్రి 1 బలవంతేముగా 'వేనదీయు. 
2, న్యభిచరించి స్త్రీని ఆస్తీ యులను? 

గానివోను, 

గేలి సేయు. 

. అనమానించు. 

. అవవూనపడు. 

మెకీ 'లేచిపోవు. (శేలం.) 

- చులుకనయగు. 

[సూ] చేవిడియగు. 

అపవహాసించు, 

- అవమానించు.. 

లేవిడీపడు : "దే. అ. (కి. 

LD — 59 4 పలి ™—~= 

పలి గా 



లెచేయు : 
(en 

లొంగదీయు : 

లొంగు : 

లొచ్చగు ; 

లొచ్చువడు ; 

లొటలొటమను ; 

లొటపడు : 
౬ 

లొట్టపోవు వ 

[CJ 

అన్య. డే, న. (కి L ముద్దచేయు. 

లో (8 

foe 

. 1. కలగుండువడు. 

౨. పలుచగాచేయు. (కలం 

CG 
స్వాధీనమునకుందెచ్చు. 

లొంగునట్లుచేయు. 

. లోరువగు. 

వెనుదీయు. 

స్వాధినమగు. (రూ లొగ్గు. 

. కలగుండుపడ (చేయు. 

2 లోంబడునట్లుచేయు. 

రి ఫై ఖై ల్లో 
ట్ 

2. వ్లీభించు. 

. 1. తీసివోవు. 
వ తక్కుువయ గు, 

. తక్కు_నపడు. 

.. లొటలొటమని ధ్వనించు. 

రూ. లొటలొటలాడు. 

‘ పా(తాదికము 'దెబ్బతగిలి నివ్నానుగు. 

. శం అణంయగు. 

బి, పల మగు. 
ల (గా 

బె, చిదుకు. 

(నాని కన్ను లొట్ల్టపోయినది. | 
అ 
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821] లోకువకటు 
డ్రి 

=. రుచిగల పదార్థములను తినునపూడు 

_ నాలుకను అంగిటంజేర్చి ధ్యనివుట్టించు. 

- (దవ్నదన్యమును చేతంగలియంబెట్టు. 

రూ. లొడుపు, 

- 1. వదటు. 

VR నీళ్ళు మున్న గునని కాటుట. 

యందగు ధ్వని చేయు. 

._ తెగవాగు. 

ం పర్మదవ్య మపహారించు, 

ర్త అల్ల రిచేయు. 

లో 
. సారథినను చేసికొను. 

రూ. లోయగొను, 

. 1. లొంగు, 

క, అడ, 

ఏ. వెనుదీయు. 

1. లోపల నణంచుకొను. 

9, స్వాథినపజచుకొను. 

1. లొంగంజేయు. 

2. ఆచుకొను. 

l. _వెలులోనగు వానితో కెళ్ళగించు. 

బి, (పొతవిమయములను పెల్లగించు. 

. అధీనమగు. 

ం తక్కు_వపజుచు. 

(om 



భోరకునచే యు 822 

కోనవచేయు: చే. న. కి తక్కు_నచేయు. 

లతోటగు : చే. అ. (క్రి. 1. లోకునయగు. 

వ తక్కు_నయగు. 

లోటు: డే. అ. శ. ఇంటిపను లన్నియు జేయు. 

వోటువడు : చే. అ. కి. 1. నష్టియగు. 
9. లోపమగు,. 

భూ. లోటువోవు; లోటగు. 

అ. కి అభి పాయము "జతెలిసికొను. 

రొనగు : చే. అ. కి. వశమగు. 

లోపముచేయు : పి. స. శ్రీ. 1. తక్కునచేయు. 

9. చులుకనచేయు. 

తోపించు : చే. అ. |క్రి. 1. మజుంగుపడు 

2. తక్కు_నపను. 

తోపు చే. స. (కి. లౌగుగా కలియునట్టు కలుపు [తేలం. | 

తోయి ; చే. అ. కి. కొండ మున్నగునవి పగులు. 
[కృ లోయ | 

లమగు : చే. అ. (కి. తీగులమగు. 

తోలాయపడు : నం. అ. కి. _శమపడు. 

తోలాయమానమగు: నం. అ. (క్రి. మిక్కి-లి చలించు. 

తోలాయిపడు : ] చే. అ. శ్రి: 1. పనిలేక సోమరిగాం దిమ్మకు. 

తోలాయిలుపడు: 2. [శమించు. 

తోవు : చే. అ. క్రి లోగ (ర్యూ 



ఒక్ 
Ow 

వంక బెట్టు : చే. అ. |క్రి. 1. లేనితప్తు చూపు. 

2. చెపముపెట్లు. 

వంకలుదిద్సు; చే. సుశ్రీ. 1. సరిచేయు.. 
| 2. చాగుపణిచు. 

ఏ. నంన్క_రిం చు. 

వంకలుదీరు : 

| 

చడ, అ. ,కి, వనంకలుదిదు. 

వంకలొతు ; (య దె 
pn 0) 

వంకవోవు: చే. అ. శ్రీ. వంకరవోవు, వంకరయగు. 

వంగ(దీయు: చే. న. శ్రీ. 1. నంచు. 
లి. గర్వమడచు. 

3. [తోవకుంబెచ్చు. 
గ. లోయటబచుకొను. 

వంగు ; చే. అ. క్ర. ఓ. (వాలు. 

ఏ, అణలియు౦డు, 

వంచాడించు ౩ చే. అ. (కి బెదరు, నంకోచించు. 

వంచించు ; "బీ. న. (కి. 1. వంచన సేయు. 

వంచు : దీ. న. శీ. 1. వంగు. రే వంగంలేయు. 

ల మోసపుచ్చుు. 

వంచుకొను ; చ. న. (కి. వంగదీసికొను. 

వంచోడించు: చే. స. శ్రీ. దయతో. జూపించు, 

వంజువాణు : చే. అ. కి. గొడ్డువాటు. 

వండు : చే, . పచనముచేయు. 

వంతదీయు ; చే. . ఆనతోం జూచు. 

వంతపడు : బే. . వాధపాందు. 
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వంతపాడు : చే. అ. కి. 1. ఒకనివెనుక మడి ముొకశు వాంగస 

.. పాటపాడు. 

ల (పాపగు, 

స మద్దత్తుచేయు. 

వుతపొందు : చే. అ. డీ. నంతపడు . 

వంతుపవచ్చు : చే. అ. కి 1 సొటికినచ్సు. 

2. వోటీకివచ్చు. 

వఎతుకెక్కు : చే. అ. కి. టసిద్ధికొందు. 

వంశ నకువచ్చు : దే..అ. కి. నం సేకునచ్చు. 

వంతు పెట్టు : .. చే. అ. శ. 1. కూలి పెట్టు. 

2, భాగము వ పెట్టు. 

వంతులు పెట్టుకొను; జే: -అ.. [కి ఓ పని భాగించుకొను 

ఇ. పటుదలనరూూవి కలహిం౦ంచు. 
నూ 

లి. వంతులు వేసికొను 

గూ, నంతులుపోవు. 

వుదటలాడు : చే. స. క్రి. ఖండించు. 
వందలాడు : దే. న. కి. ఛెల్లాచెదనుచేయు. 

వందించు : సం. న..క్రి. స్తుతించు, 

వందు: చే. అ (కి. నంతావీంచు. 

వకీలొనుంచు. 

వక్ళ_ణీంచు ఏ; చే. న. శ్రీ. 1. నచించు. 

2. న్యా ఖ్య్యానించు. 

హూ. నక్కా_ణించు. 

వక్కరించు : చే అ. (కి 1. తిముగంయబడు. 

వక్కళించు : 9, మానుములయు. 

వక్కాణీంచు చే న కి. l. వ్యాఖ్యానముచేయు. 

ద వ్యాకుచ్చు. 

అన్య. జే. ట్ర కిం వముజియొకరిఫొజకు మూటా 



ర్ర్పిద్ నటవట; 

వకు. 

2 క్ఫళించు 

వకించు: సనం. అ. |కి. 1. మణులు 

2. మజులంబ కు, 

౫. విషమించు. 

. 4. శేదించు. 

వగచు ; డే. అ, కి L క్లోకించు. 

9. పళ్పాతెపపకు. 

గ. దుకిఖంచు. 

4. ఆలోచించు. 

5. తలంచు. 

వగతెంచు : దే అ. (కి. నగను జెగజేయు. 

న. శ. పరిష్కరించు. 

వగ దెగు : దే. అ. కి. పరిష్మృృతేముగు, 

వగరుచు (ర): దే. అ. |. నిట్టూాగ్సు. 

వగరలిందు : చే. అ. (కీ నగలుచూప్ప. 

oer రఘురామునినంటి 

జగదేక సౌందర్య శాలినిజూచి 

'నగలింఫుచును దాను నలచితి ననుచు. 
క, న. రా, య 

వచించు ; నం. న. క్రి. మాటలాండు. 

వచ్చందాలుపోవు: బే. అ. క్, నంచులు పెట్టు ను, 

వాడసి ఏకు ఏడ్రనివాడు పనిచే 

కురిడు. 

వచు, : చే, అ. కి. 1. దగరపడు. 
చి & గి 

౨. చనుదెంచు 

వటవటపసడు : చే. అ. (క్రిం దుకిఖుంచు. 



రః 

phe gh gh 

లా 
సృషభాదులకు ఎ 

2. కాలుబట్టు 

1. పశువులు పాలీయకపోవు. 

ఇంకు. టం త 

ఇంకు. 

కృశించు. (నీరు నట్టినది.) 

. తగు. 
౧ 

గుండమగు. 

. తక్కుువపజ చు. 

ఎ లతకు పెట్టు. 

తిరుగు. 

ం పరాజ్ముఖమగు. 

. (పన రిట్లు. 

తికుగు. 
* WW | 6౨౯ DW ra 

+ 0 

కంపించు. 

* l. నూలుతీయు. 

9 డబ్బు రాయబటు కొను, 
లు 

కంపించు. 

బూ. నణంు. 

. భయపడు. (తేలం,) 

ఏడ లేకుండలంచేయు. 

. 1. తొపమునొ౦దు, 

రూ. వడంగొటు. 
. రి 



వడియంగట్టు : 

వడియంబోయు : 

వడివేము: 

వడుకు : 

వడుగు : 

వకుచు : 

90 

ల వ we 

దే, 

చే 

చే, 

ph ph 

897 నడుచు 

(కేం 1. పోయు. 

2. కాలు. (బియ్యము వడగటబు. 2 J) 

శ్ర. శోధించు, 

అ. (క్రి. వుస్పానులు వాడు. 

శ. గిగా మెలి వేయు. 

అ. కి. శోగము నందు. 

వే. నడికొలుపు. 

ప్మాతేము నోటికి గుడ్డకట్టి సళ్ళు? భోనగు 

వానిని నడబోయుు. 

అ. (క్ర. ఓ మెలీపడు. 

వ. వేగము కలుసు. (పే, నడిసాలుపు. 

) 

ల్ — రం 

. అ. డీ: మెలికలు మైకముసు 

1. "కొం చేయు. 

ఏ. పూర్తిగా అయిపోవునట్లు చేయు. 

. మెలీపెటు. 
ఠి 

న. E 1. నడ(గట్టు. 

2. కోధ్ధిం దు. 

ఏ. కోపము కలిగించు. (కోలం) 

న. (కిం నడిగబ్లు. 

న. డీ. నడిగబ్బు. 

అ. కి. 1. మెలి EI 
(a) 

9. జంబెముటు వడి వేయు. 

న. కి. కదుగు లోనగువానిని తిప్పి దూదిగా 

నూలుగా దీ'యు, (రాట్నము) 

ఆఅ, డీ. కాంబెమాయు. 

ర (po 

+ స. (కి. వనడియు ధా. మే. 
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వడునుఫ్రోవు వ చే. అ. కి. వసా/దులు జలి వడు. 

చించు : చే. న. కి. నడనసేయు. 
a) ఆ 6 

వడ్తికించాణు చే. అ. కి. అధికమగు. రాధికా. 1 ఆ. 

వతనుపెటు : చే. న. క్రీ. వాడుకసెట్లు. 
లు లు 

వతాసగు : చే, అ, క్రీ. మద్ద తేగు. 
అన యుల 

వచరు : చే. అ. (కి. 1. అదరు 

2, న్యర్గపు మాటలాడు. 

నదలించు : చే. స, ;కి. 1. తగ్గ౦చు. ప. బి. 

2. డబ్బుశా(బట్టు. (తెలం.) 

3. తన్ను విడుచుసట్టు చేయు. ( తెలం) 

4. విముక్తి నొందించు. 

వదలించుకొను : చే. అ. కి. అనిష్ట్రమునుండి విము క్తుడగు. 

రూ. వదలిందమకొను, 

వదలు: జే. అ. శీ. 1. ఊడు. 

9, విడు. 

న, (కి. విడుచు. 

దాః అరటిముక్క_ పూను వదలెను, 

వచవదలాడు : చే. అ. శ్రి. 1. చలితో వణశు 
వ. బాగుగా మాగినపండ్లు మెత్తనగు. 

వదిగొను: దే. అ. E చెప్పు 

వదులు ; చే. అ, E పిగువు తప్పు. 

వధించు ; సం, న, కి. 1. మారణమువేయు 

2. చంపు. 

వదై పోవు : సం. అ. కి. అత్యధిక శ్రరువడు. 

వధయిపోవు: ( ఉదా; పాపం ఆపీల్లాడు (పొద్దుటినుంచి 

వధేపోయినాడు. 

వనటు : దే. అ, [కిం దుఃఖంచు, 



వన్నె కేజు ; 

జూ = 
| కక : వ ్ న అట్లు 

వన్నెలుచూపు ; 

9h ob 

829 వరవుయబడు 

* య, డీ: దు౩ఖపడు. 

అ. (కి 1. నోకించు. 

౨. దీనాలాపము లాడు. 

౧. ఏలపించు. 

- అ. కి. 1. రంగెక్కు, 

బ్ర వాయ లేటు. 

(కి. నస్ట. 

. (కి కాంతి గలిగించు. 

(కి 
E 

E 
య్ 

ఆ . రంగు అతిశయించు. 

వన్నెయపచరించు; చే. అ. (కం ము విలాసములు చూాపు. 

వపదియు : 

al ఇ అలో " 

వమ్మగు క 

వమ్మువోవు : 

వయాళించు : 

వయిచు ; 

వర(గలించు : 

వరటు : 

చ. 

దే. 

Nh Db 

దే, 

దే. 

Os Wn 

న. క్రీ. 1. బాధించు. 2. యాగీయపశువు కుడి 
డొక్క_నుండి మొక పలు చనిపొరను దీయు. 

నా. [కి న్యర్థ మగు. 

అ. (కి. l. న్యర్గమగు. 

2. నష్టమగు, 
._ అ Er వీవారించు. 

గూ. నయ్యాళంచు. 

న. కి. వైచు. బన. ఏ ఆ. 

అ. కి. 1. _(పకాశించు. 

2. వజులు. 

అ. కి. కృళించు, 

నీ. నంతతంబును గృ_చాం దాయణాదుల 

వరటుచునుంట యెన్యరికి మెచ్చు. భీమ. 4 ఆ. 
అ. (క్రి. వరములకై దేనతల_మోల సాష్టాంగ 

పడి దినముల తరంబడియు౦డు.. 

అ, (కిం | వాణాబారములుపడు. 



నరించు 

వరించు , 

వరుగగు ; 

వరులు (ర్లు) : 

వర్షించు : 

వరించు : వ 
జ 

వ3౦చు : 
ణి 

వర్తించు: 

వ రిలు, వ రిలు: 
ne) = గ 

వఏంచు : 
ధి 

వరిలు (జ) 
ధి గ 

వరించు : 
య 

వరుషించు ; 

వజదగటు ; 
టై 

వజువట్లుగొను : 

వజనగు : 
య్ 

వీ 

నం. న. క్రి. ననణమువేయు, కోను. రూ. నరి యిం: 

చే అ. క్రీ. నదర. 

నం. న శి. నరీ కరించు. ద. 

సం. న. !కి. విడుచు. 
లు 

నం. న. (కిం 1. సుతించు. 

రి, వాగడు. 

) నం. అ. డీ. 1. ఉండు, 

బం న్యవహారిం ను, 

సం. న, (కి. 1, వరిల చేయు. 

2. పెంచు, 

అ. కి. నృద్ధిపొందు. 

అ కి. వాసకురియు. 

అ, డీ. నానకురియు. 

అ, (కి! + వవాహముగా మాయు. 

2. జవనమూపహాము తగ్గక సాగివచ 

బుట్టు 

డే, wp శ. 1. రాశి. 

9. నరిలుు 

ఏ, వాంపీంచు. 
ఫీ 

దే, ఆ (క్రై. మిక్కిలి యెం౨ను. 

చే. అ. (క్రి. నాలుకకు మిక్కిలి కారముగా నుం 

చే, అ. (కి. గుంటలేర్పుడు. (తెలం) 

చే. అ, (కి వజోడు.. 
హు! 

చే. అ, ED (పనహాంచు, నజ్జగు. 



వలతటు ; జె. న 
A) 

వలగొను : దే. న 

వలచు ; చే. అ 

న. 

వలచుట్టు : చే. అ. 

వలపలరలించు ; చే. అ. 

వలపించు : దే. న. 

వలప్పగొను ; డే. న 

వలయు అ జ, ఆం, 

వలయొతు ; అ. 
అఆలు 

fone (one 

(ne 

ne 

Coe యు oe oe (యు 

(కి. 

స 

అనుకూలపణు చు. 

le (పదహీణించు, 

2. చుటుకొను. 
శ్రి 

* శ. వాననపహొటు. 
ర 

2. వానన నచ్చునట్లు పీచు, 

ఐ= రావించు, 

+ వలగొను, 

. వలగొను, ఎడమ పక్కగా పోవ 

. నలచునటుచేయు. 

. కామించు. 
l ఇష్టమగు. 

లి. ఆవశ్యక మగు, 

స, యు కవుగు. 

4. విహితమగు, 

"ఠా మోది క్తవుగు. దే, 

వలలో వేసికొను: చే. స. [కి తన మాయలో చిక్కించుకొను. 
"జే. వలవలమును : 

వలవలయడ్చు: 

వలసపోవు ; 

అ, డీ. 1. ఛోకించు. 

2. మిక్కిలి యేడ్సు. 

వలనతియు : ( చీ. అ, కి. రాజోపష దవాదులచేత 

చేశాంతరము పటు. 
ep 

వలిగొను : | చే. అ. షక. 1. చలినొను, 

వలిబటు : 
లు 

వలియ(6భాబు ; చే. అ. 

వలియు : జే. అ. 

వ చే. న. లశ 

నెం చల (ఎను. 

౧౧ 

డీ. వేగముగా పకుగను. 

కి. 

(కె. రూ. నలచు. 

౨. వణంు. 

నన* గిలు. గ న్నట్లు 



వశపక్తు ; 

వళికరించు : 

వసపక్తు : 

వనపోవు ; 

వు : వసమ 

% 
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సక. 1. స్వాధీనముతప్పు. 

చే, అ క్ చేతలాదను. 

బే. నా (కే. lL. నె ఫు వపు. 

2, చేయిజాఅివోవు. 

దే. అ. కి. సాధ్య్వమగు. 

జే. అ కీ. నలించు. సూ. నలెవేయు. 

దే, న, (కీ. 1. నలెవేయు. 
na) 

ల నలచవేయించు. 
ల ౧౧ 

డె. అ. శ. l. కలగుం దుపశు. 

9 _వాడిపోను. (తెలం. 

“వారలు పెండ్లి త నల్లనటంటి నటంచుం 
బల్క్ నవ్. 03 హాం, వి, 

చే. న. (కి. 1 

5 ఆ. 

. పూగరెకి_న పశువులకు బందము 

చేయు. 

వ లనె చు వా రెన్వరు వుల రాల. 
౧౧ గా 

ఉ. హా. 4 ఆ. 

2. నల్లి 0చు. | 
దే అ. శీ. స్వాథీనమగు. 

వుఠవుమూకుల చే 

స్వాధినమగు. 

"దే. రు . శక్య మగు. 

చే. అ. కి. 

సం, న. 

దే అ. 
దనోయబటు చుకొను, 

Cane గ గయ 

నశేము తప్పూ. పే. వసనుణం చేయు 
చ. అసుకు 'లెకంగినప్పు డరురానళ్ళి గుంగినయన్లు ధర్మముల్ 

వనవు జి తూలినప్పు డపనర్లము, వ్రాలినయన్లు భాగ, 
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సుసిఠ య క సం. అ. డం (. వాసముచేయు. 

జ. ఉండు. 

హూ. నసియిరి దు. 

పసి గాను 3 చే. క. (కె. పూను. 

మన చిరూ వు : జే. అ. (కీ. తొలంగు. 

వసవాఆమి: _ జీ. న. (కి. 1. వాడిపోవు. 
2. మిక్కిలి సాగవాచు. 

పనసివాశవుృవాడు:ః చే. అ. (కీ. మిక్కిలి కృశతించు. 

ము 6 చు అ (కి. తొలంయు. 

లి 

వాంయు ౩ జే. శ, శ్రీ. 1. నందు (చూ.) 

(| 9. వాగించు. 

వాంభిందు; సర్మి స. [కి 1. కోరు. 
ఏ. కాంతం మ, 

వాళ లఅఐవేయు * చే. అ. శీ. తేపుకేలాడు. 

నెటు ౩ చే. అ. Er 1. వదటు. 

ల (మాయు, 

చొంచు : చే. అ. (ద్రం 1. ఏకము 

2. ఉత్క_.౦ఠపడు (మోమువా 

3. లా వెక్కు. (కాలువాయు. 

రట్టు వడు : చే. అ, క. నోయ మూంతపడు. 

మాఠడబు జేయు : అన్య. చే న. క్రీ. 1. విచారించు. 

2. తెలిసికొొను, 
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దే. అ. కి. 1. మాటాడు. 

2, అటచు. 

స, (కి. మాటాడచేయా. 

ఎ న, శ. }. పరుచెప్సు. 

2. చెప్పు. 

| ( చే. న. కి. [మోాయించు. 

చే. అ. కిం 1. వదమ. 

2, (మోయు. 

నం. న. [కిం చెప్పూ. (న్యస్త 

దే. న. కి. యాచించు. 

అ. కి. నడ్చ్యు, మొజ పెట్టు. 

సం. అ. కి. నచించు. 

చే. అ. (క్రీ. వాకిరిగొను. 

డే. న. క్రి. (వావి చెడు చెడిపోవు. 

డే, ఆ. కి. పఎచేననముచేయు. 

జే. అ. (క్రి. అనుకూఅమగు.. 

వాటముగాత్ను : చే. న. క్రి. పుష్టిగా తిను. 
టముగానుండు: చే అ. (క. అనుకూలముగా నుండు. 

దే. అ. శి. కొటాడు. 

డే. అ. (కె. వాడా, 

చే. ఆఅ, (కి. 1. బౌకుహుము కొనంబఆఅచు. 

వి వేగము పాచ్చించు. ( చెలరయ్యి 
Ki 

డే. యూ, (కీ పదు నక్క రూ నాడియగు. 

/ 
తెలియంబెస్పు. (సేరువాడి) 



గ్రిసర్ వాపోవు 

వాకుకపడు : చే. అ. కి. 1. పమపకు. 

కెపెటు ; చే. అ. (కి. నతను పెట్టు. 

దే. న. శ్రి. 1. ఉపయోగపజచుకొను. 

2. జనులు (పవవాదముగా. జెప్పుకొను. 

రరాతుచు : చే. న. (కః (వాడు ధా, వ. (గూ నాను. 

(కె. వాడిపోవుటకు మొదలగు. 

 మౌాడతుదెంచు: దే, న. డి. వాడుబేబు, వొ శుపడు. 

“మా. నాడుపాణు. 

ద. అ (3. వాడుపాణు. (సే, వాడుపజు చు. 

వాడుపజచు : ద్భ. న. క్రీ. వాడుపాణు ఫా. (పే. 

చే మౌ క(బెటు అ. కి. నొబంటబెట్టు. 

న. (క్. అవ్చెంచు. 

కదా: నిస్కా_రణముగా పులీ వాం బెటితిమి 

వాదడుచు ; చె. అ. (కి. వాదించు (గూ) వాడాడు. 

వాదించు : సం. అ. (కి. వాదులాను, వాదము సేయు, 

వాదిడు : చే. అ. కి. (వాదు +ఇ కు) నాదమువేయు. 

బూ దులా శు చే. అ. (కి. lL. తెగాదాలాడు, 

2. వాగ(నాడములు సలుపు. 

వాను : దే అ. (క న. "కుండలువేయు. 

బాపసుచేము : అన్య. దే. న. [క్రి తిగి యిమ్సు. 
వాపిరిగొను : చే. అ. కి. 'వాచిపోవ, 

కూ పిరియోాడు: 
చే, అ. (కి. చేబిరించు. 

వాపిరోడు : | (5 

బౌవుచ్చు ; చే. అ. కి. నోరుతెజచు. 

వాపోవు : చే. అ. [కి 1. అతుచు. 

VR ఏడ్చు. 



yy 

qq 

ల 
వార(బోయు: 

. మొండిచే ఇరు నరాప్ట్రు. (1 
ల్ 

అ, (5. జొ. 

ర Dl ర Bel. నాచునట్లు గొల్లు. 

2. నలగంలనాొటు, 

చే, అ. (కి. వాగ్గానభంగముచేయు. 

దే. అ. కి. నోరు పడిపోవు. 
దే. స క్రి. 1. వాదనముసేయు. 

2. _మోంగించు. 

ఏ, పొటు. 

“నాలుగు సొయింది కూర్చుండ బెట్టితిని 7 
చే. అ. (కి. 1. మాట పీజికియగు, 

2. మాటాడ 'లేక పోవు. 

2. వాగ్రానభంగమువేయు, 
అ. కి. ఆపోళించు. 

. E అన్నము వార్ము. 

క. క. (గామ ేనత లూ శేగునవుడు వేప 

మండలు వేసిన నీకు కుమ్మరించు, 
2. భారపోయు, 

, అ. డీ. ఆగిపోని, 

అ) 

Or 

“కి ఒబహిషఘ్టయగు. 

సం. న. (కి. 1. అడగించు. 

౨. నివారించు. 

చే. అ. [కి. 1. శెండుచేతులతోశాటారు. ఓరచివ్వు 
2. ఉడుగు. 

లి. చేసినిగాని సన్నగా కోయు, 

4. వడియు. [౫దా: గంజివా రెను.] 

\ 



నస? 122] వాలు 

వార్పు చే. అ. కి. 1. ఆచమించు. 

2. సంధ్య వారు. 

న. (క్రి. 1. వతీటీంచు. 
2, అన్న ములోని గంజియోడ్చు. 

వార్తకక్కు : చే. అ. (క్రి. (ప్రసిద్ది కెక్కు. 
వా రలాను : చే, అ, క. 1. చమక్క్మా.రముగా మాటాడు. 

జా విపనారాయణ చరి త. విరా. 

2. కె వారముచేయు, 

చి తకాట మాహాత్మ్యము. 

వాలయించు : చే. న, (కి. 1. నిర్భంధించు. (పే. వాలాయించు. 
వాలాయముతీర్చు: జే. అ. కి. మొగముచూనించిపోవు. (పనిచేయక) 
వాలాయించి చేయు: చే. స. [క 1. తప్పక చేయు. 

2. వల దన్నను చేయు. 

వాలారు చే. అ. కి. 1. పదునగు. 

2. వాడియగు, 

వాలారు = | దే. న. క్రి. వాలంచేయు. 
వాలైంచు 

వాలు చే. అ. (కె. 1. అతిశయించు. 

2, (కిందికి దిగు. 

౫. ఒటుగు. 

4. వంగు, 

ర్. అతి కమించు. 

వొలుచు : డే, న. E వాల౯వేయు. ఠి 

వాలు చేయు దే. స. క్రి. 1. పొడవు, లేక, కూచి చేయు. 
౨. ఏటవాలువేయు. 

బౌల్సు డే, న. (కి. 1. వాలంజేయు. 

ఏ. నంచు. 'తీలవాల్సు.” 

“మంచము వాలు ND 
జ్య 
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బౌలూరు : చే. అ. డీ. ఆలస్యము. 

వొసనకటు : 
ఒంట ( దే. న. (కి. వాననవోకుండ మూతగటు. వాననగటు ; ల్ ప 

వాసనగొెటు దె. న. (క్రి. కంపుగొటు. టె లు 
వాససోయు దే. అ. (క్రి. వాసాలు పజచు 
వాసించు బే. అ. శ్రీ. 1. వసించు 

2 ననకటు. 
ర 

వాస్ కెక్కు చే. అ (కి. (వసిద్షిగొను క్ర య వాసి చేయు దే. స కి. (పసిదిని కలించు 
రొ ౧ 

రా 

వింగడించు : డే. న. జ. 1. వేటుపజచు. 

ఏ. విభజించు. 
వింజమాంశిడు ; జే అ. శీ. వింధ్యము సూర్యు నడగించు. 
వింజమాకిడు ; చే. అ. [కి 1. వింధ్యారణ్యము చిగిరించు. 

బి పంధ్యను అజ్ఞ ఆజ పెట్టు, 
ఏకటించు : నం. అ. కి, 1. వంకరయ శీ. 

2. ఎనురు తిరుగు. 
a సె వ్యతిరేకమగు. 

ఏకరించు ; నం. న. [కి లాగు, 
od 

బకారముగా నుండు; నం, అ. శ. 1. అజీర్ణ ముచేత, మైత్యమునోత 
ue కోక వచ్చినట్టుండు. 

లి, అసుందరముగా నుండు, 

స్, వస్తువువ హజూకృతిమా+లియుండు 
ఏరౌరించు : నం. న, కి. మాము కలిగించు. 
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చికౌసించు: 

వికసించు ; నం. అ. [కి. 1. వికానముఫొందు. 

గు 

లకౌసిలు. ; 2, విప్పాను. 
వికౌసిలు ; 

ల (3. గ అక). నవిటుగు : బే, అ. (కి. మిక్కిలి విజబుగు, 
విక్కావిరియు ; చే అ (కి. మిక్కిలి విగియు. 
విక. చె. అ. క్రీ. 1. విజృంభించు. 

2. గర్వించు. 

ఏ. బదకము నడలుటకె జడలు 
యై 

విటుచుకొను. 
రుకమించు : నం. అ. శ్రీ. ₹ె 'ర్యమువూఫు. 
మె[క్రయించు ; నం. న, (క్రీ. అమ్ము. 

విషేపించు ; నం. న. (కి. 1. ఎగురవేయు. 
౨. వినరి-వేయు, 

తుగాహాంచు ; నం. అ. క్రి 1. మునుగు. 

2. (వ వేశించు. 
టిగుర్వించు ; నం. అ. [క (పయత్న ముచేయు. 

గుర ఆద్య నునే. భాతుపా౭ 
వ (గహాంచు నం. అ, (కి. విగోధించు. 
విఘటించు ; నం. న. (కి. వినుటనముచేయు. 
రుఘాతించు నం. న క. 1. చెబుచు. 

2, చం౦ప్ప. 
౨ భూర్హించు నం. న (కి. 1. చలించు. 

2. (మోాగు, 
రుఘ్న పడు వ నం. అ (క్రీ. అడుపడు. 

Co 

* గుంచలించు. ౭ అ (8 
(no 



వివారపడు 

విచారపడు : 

పిచావంచు : 

వి చేషెంచు : 
యట 

వచు. దు : 

ఏచ్చుమొగగు : 
ny 

విచ్చే యు; 

ఏ జయం చేము : 

విజయము చేయు: 

వఏిజ్బంభించు : 

విట తాటనమగు ; 

విటతాటమాడు : 

నం. అ, (క్. 1. నంతాపించు 

౨. కలనరపను. 

నం, అ. కి. [. ఆ .శోచించు. 

౨. నంతాపించు. 

స (గ్. 1. చావుకు పరామగ్శచేయు. 

బి. రంగములు అడిగి వెలసిఫోొ ము. 

సం. అ. కి. మిక్కి-లి చేష్టలు కలది యగు. 

దే. అ. కి. 1. వికెయు. 

౨. విరియ. చేయు. 

ఏ, చీలు. 

దే. అ. కి. చెల్లాచెవరగు. 

చే, అ. (కి. |. నచ్చ్సు. 

“వి పోవు. 

నై. అ. (క. lL. నచ్చు. 

సం. అ. కి 1. చెలెేేంగు. 

2. వికసించు. 

నం స. (కి. పిన్నపించు. 

, అ. (కి. 1, వ్యాపించు. 

2. తన్ను కొనుటయందు ధనిక 

చే. అ. (క్రి. 1. ఛేదపడు. 

2, వ్యత్యయనుగు. 

దే. అ. (క్రి. కలంతపడు. 

చే. న. (క్రీ. 1. కలత నొందించు. 

2. తాటుమాటుసేయు. 

నం. న. శ. 1. అనుకరించు. 

2 , మోనపుచ్చు, 



వశపీయు 

ఐన (దొర. : 

జార రా టం 
ఠి లి “ంలి పంల న 

మ ద అ) “00 

ఇ J 

చ a 
MM di; 

౧4 1 నేడలి। 

స్య (గ్. "నేము వేయు. 

5 ల ౮ నళ 

యు (క్. తాంబూలము సపించు. 

సం 

జొ. 

దే బ్బ రె. భెత్య్వాభ ర్త యు ఏిడివో వు, 

జే 

దే ర్స డి. l. xu మాశికుం చాపిలో దిగు. 

జీ. అ. కై 1. పీకు 

ల్లి తెగనుండి వేటుపడు. 

లె. నిగ్సంభఘమునుండి జోొొలయు, 

1 

9. వివరా చననముసేయు. 

కి వవు కునివేయు. 

ద్వ. టు శ. (వివువు ₹పక్ఫు విడిన డు. 

శ (క్, వినును. 

అ. కి. తాంబూలము సేయు; 

భా. నిడియము సేయు. 

సం. స, డి. 1. గాహాంచదు. 

యీ గ్ 

9. నంథయించు. 

జే. అ. (కి. నిన్పేస్షినుండగు. 
దే, న. (కి. 1. చుబలకనవేయు. 

లి, స్మ్ మొ॥నఏ పిదిరించు.(నుల 



విదళించ్రు 

విదళించు : 

విదారించు ; 

విదిరించు : 

దురు ; 

బదులు ; 

వి] ద్రాములాడు : 

విచెములు చేయ టు 

బెలాడు : 
© 

పిద్దెయు చూపు ; 

విద్యోతించు : 

వృదవించు : 

మ(దావించు : 

ఏ(దుచు వ్ 

వి(దోహించు : 

విచ్వెషించు ; 

నం. న, * క. చీల్చు. 

దే. స. (కి, విదరింపం జేయు. 
దే. అ. శీ. 1. విదురుచు. 

2. వివులు. 

దే. న, క్రి. విదురంజేయు, విదిలించు, 
విములుచు, 

దే. అ. (కీ. రాలు. (వే. విదులుచు. 

(క న (కి. పసిపిల్లలు నిలుచు, 

దే. అ. క్. పద్య్యా ప్రకర్ధ మావు. 

దే. అ. కీ. (పాపణ్యను క్ నబఆఅు చు. 

నం. అ. కీ. పకాశించు. 

నం. బు. (కీ. పాజోపోవు, 

నం. న. కి. పాజపోవ్రునబ్లు చేయు. 
దే. న (క. విదెలించు. గూ. విదుణుచు. 
నం. న. కి, అన్యాయముచేయు. 

నం. అ. (క. 1. పగసాన్సు, 

2. నిరోధించు. 

నం. న. క్రి. 1. కట్టడి సేయు. 

ల ఏర్పాటు సేయు. 

మి న. (క్ర. "వేటుచేయు, 

సం. న. కి. మిక్కిలి నిందించు. 

దే, న (కి. తెలియంజేయు, 

చే. అ. కి. వినవచ్చు. 
సు కి, వినునట్టు చేయు. 



వమనియోూగించు : నం. 

వినుకులటు సేయు : చే. అ. (కి. 

వినోదించు : సం. అ. కి 
విన్ననగు: చే, అ, Er 

విన్న యుడు : ) 
చే. అ |. 

విన్న (టోవు: ( ww 

ఏన్నవించు : బే. న. (కీ 

మన్నా ణముచూపు: చే. అ. కి. 

విస్తు : దే. న, ER 

విప్పుసేయు: చే.స. శ్రి. 

నభ జించు సం. న. కి. 

843 విభజించు 

స, (కై. 1. ఉపయోగపటు చు. 

2. చేనునికి చె వేధ్యము సిటు. 
యా ర్త 

అకరి ౦చు. 
లె 

ఏను. 

. వినవచ్చు. 

(మే. వినంజేయు, వినిపించు. 
గ్గ 

. (క కొదులచేత (పొద్దుపుచ్చు. 

. 1. మనపివేయు. 

2. ఏిజ్ఞపించు. 

నేష్చు ప్రదర్శించు. 
1. డఊడందీయు. 

2. కట్టు విప్పు, బంధము నడలించు. 
మ౦ తేప్రుకటు పప, 

ఏ పురి సెప్పు, “నమ్ పింఛము 

వికియించు, [(తాకుపురి నడలించు. 
4. చీర విప్వు, కోక యూడందీయు. 
రి. పొడుపుకథ విపు = పొడుఫవుకథ 

లోని తాత్చర్యము చెపు. 

6. వివచించు. (విప్పి చెప్పు.) 

1. "పెంచు. 

2. తెజుచు, 

1. పంచు. 

2. విభాగించు. 



వమోహాంచు ; 

వియుమందు : 

విరంగ్గంబూయు: 

విరవారు : 

నిరవిరలాడు : 

విరవిరవాణు: 

వరవిరవోవు: 
విరసిఎచు : 

అరాగిలు $ 

బరాజిల్లు : 

విఎచికట్టు, విజ్ చిరట్టు థ్ 

వి పోటు సేయు ; 

విరియ6బజిమ్ము వ్ 

విరయ(6బడు ; 

844 

వ౦, స. కి. నుదును పగులగొట్టు. 

అ. కి. పగ్యాకమభము నెజపు. 
న౦. న కి. చ౦ంప్ట, 

నం. న. శ్రీ. 1. పరా రావుర్శచెయు. 

ఏ. అనుకీలనము వేయు. 

నం. న. [కి. మిక్కిలీ వూహిం౦చు. 

చే అ. డి. నంబంభము వేయు. 

దే, అ. క. విశేవముగాం బూయు. 

సం, న, (కె. విశేవముగా రచించు. 

దే. క కి. మిక్కి లిగా జిమ్ను, 

ద్వ అ. కై. 1. ఆనె ప్రతేను పొందు. 

2. విముఖతను పొందు. 

నం. అ. (క్రి. 1. విశాంతి పొందు 

2. ఉడుగు. 

చే. అ. (కిం వైవని పాతిపోవు. 

చే. అ (కి. తెలనంస్కారము మాలిన శదీర 

పగులుటక SY బూర్వస్థైవిని గలుగు. 

చె. అ. (కీ. ఏిలవిలపోవు. 

నం. అ. డీ. పిరనత్యము పాందు. 

సం. అ. కి. వైరాగ్యము పాందు. 

న. కి ద్యషించు. 

సం. అ, శ. (పశకాశించు. 

చే. న కె చేతులు నెనుకకుందిసి కట్టు 

స. (క్రీ. భేదించు. "కా. 

చ. న. కి. నిక్కి_లీగాం జిము 

చ్. అ. కి. ఏడు, విరియు. 
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పిరియ(బాయుి : 

వివియంయబూయిు : 

చదియయ6యబొ్యు: 

చరియు ; 

విరోధించు : 

రుతుగగాయు : 

విణుగ(( దొక్కి కొను: జే, అ. 

రుబుగ (బండు : 

విణుగ (బడు : 

చే, అ, [కి 

బే. అ. (కి. 

ల్ oh =. foe క 

డే. అ. (ne 

సం, అ. (ne 

డే. ఆ, కీ. 

దే. అ. కి. 

దే. అ. కి. 

° l. 

2, 

స్, 

845 వీజబుగ(6బడు 

ఏికననోను ఖనుగు. 

వ్యాపించు. 

పగులు. 

అధికముగా ఫుమ్చీంచు. 

- 

. కేనాపకమును _వేలాడ ఏీడుచు. 

1. వికసించు. 
2౨, తగులు. 

ఏ. వీడు. 

4. 

ద 

6 

] 

చెదరు. 

భోెలంగు. 

. ఉప్పాంగు. 

* పాయనడు. 

లి 

1. నిరోధించు. 

ల 

చీలు. 

పగంగొను. 

విబుగయబం౦దడు. 

శ. {. (కిక్క తీయు. 

2 కాళ్ళు తడంబడంలజేయు, 

అధికముగా. బ౦డు, 

. గర్వించు. 

ఓడు, ఆము. 6 ఆ, 

- కూలిపోవు. 

. అత్యం తా గవాము మూపు. 

ఏ. పొగరు మూపు. 

_ విజృంభీంచు, 

(విజుగబడిన వ్రు) 



విజుగు _ 846 

విజుగు ; దే, అ. క్రి. 1. తునియు. 
వ. కీడు, 
స. వాకముచెడు. 

(పాలువిజుగు, నెత్తురువిటుగు, 

మనసు నిజుగు.) 

4 విపాదులు నిర్విర్యమ గు, 
విజిచికటు : దే. న. (కి. విరిచికటు. రా 

వ విబుచు ; దె. న. కి. (విజుగు ధా. వే.) 
1. రం౦గునిటుచు. 

వ. ఒడలు విబుచుకోను. 

4. క్ట మొlవానిని ఖండించు. 
* మిక్కిలిగా (ఎదుటివారి యిష్టైనిప్తమ 
లతో నిమి లేము లేకుండ తిను. 

దితుదుకతిను , చ. రై 
fons 

విజ్ఞపంగు; చేను క్రి. మిక్కిలి నిక్కు... 
ల శ. గర్వపడు. 

రుళంఘించు : నం. న, క. దాంటు. 
విలంవించు , సం. అ, క. విలంబముసేయాు. 
విలసించు : సర. అ (కీ. దుఃఖముతో (పలావీంచు, 

ని ( దే. అ. (క్రి, వివ్వాలత నొందు. 

విలసిల్లు . నం. అ. కి. 1. (పకాశించు, 

2, ఒప్పు. 

విలాపించు ; సం. అ. (క్రి, విలపించు. 
విలినికరించు : నం, న. కి. కలియు. 
విలియయా వేయు: జే, స. (శ్రి. 1. నరిమాచు. 

2, ఏర్పణుచు. 
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విలుచు (ల్బు) వ చే. స. శి. వెలయిచ్చి కొను. 
విలోకించు : నం. న. [కి 1. మాచు. 

9. ఆశగోచించు. 

వివకీంచు : నం. అ. కి. 1. తేడా శెలిసికొను, 
2. చెప్పు నిచ్చించు. 

వివదించు : నం. అ. (కి. 1. కలహీంచు, 

ఒం నాదపడు, రూ. వినాదపడు. 

వివరపుట్టు : ని. అ. (కి. వినరముగా తెలియు. మతే S$: 1 ఆ. 

వివరించు : నం. న. [కె 1. వక్కాణించు. 

"2. విభారించు. 

ఏ. విశదపణు చు. 

వివమంజేయు : చే. న. (కి. తిరస్క_రించు. 

“నృంబకు వలయంబు ననదరించు కరంబు 

తూడు వివరు చేయు దొర్యుగంబు. 

యా. వి. ని. 

వివ హామగు : 
ey, నం. స. (కి. “సండాడు. 

రువౌ హామగు: ౧౧ 

వి వేకించు : నం. న. (క్రి. 1. విశారించు. 

లి. నిడబజుచి తెలిసిఫొను. 

వివెచించు : నం. స (కిం ఏవేచన సేయు. 

పిశదించు ౫ నం. న Er విశదముగా చెప్పు. వాసి. 4 ఆ. 

ఏిశదీకర్షించు ; నం. న. డీ. స్పష్టము వేయు. 

విశిషా చేయు వ నం. న (కి. తనకు నంబంధిం చినంతవజుకు 

అ బహిప్క._రించు. 

విశసించు ; నం, న, (కి. యజ్ఞములో బశువులను జంపు. 

విశేషించు సం. అ. కి. 1. అతిశయించు. 
2. అధికమగు, 

- ఒక అధికవిషయమును జెప్పు. జ (wo 
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సం. బ్ర (క్. విశమిల్లు, పీ శామించు. 

అలనట చేటు. 

నం. న. (కి. విడదబజు చు. 

“వాడు విషము (కక్కు చున్నా డు.” 
నం. న. క్రి. 1. ఏషయమువేయు. 

2. నంగమించు. 

లి. మాచు. 

4. ర్పినచ్చు. 

(సిద్వజ్ఞనులు నిన్ను విషయించి 
జు 

వత్తురు 

"నం. అ. కి. విషవేయు, మలవినర్గనముచేయు. 
0] 

; జే. న. | కి. పంచిపెటు. 
' బె 

టే వ; నం, అ. క. సానర్ష్యము "లేకయుండు.. 
౯ 

దే. న. (కి. 1. తిరన్మరించు. 
2. లోకునవేసి మాటలాడు. 

: బే. సన Ez గిరవాటు పెటు. 
6 

దే, స - క్రి. వినరు (తికుగలి మున్న గువానితో) 
“నం. న. (కి. 1. ఏవిడుచు. 

ల నినర్హనముచేయు. 
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విసుంచు : నం. అ. కి: వ్యాపించు. 

“ధాత శేశంబులు వికీ న్తంబు లై తల కెక్కి 

విఠర్చించు కతేంబున నర్పంబులు పుట్టి. 0 

వి. ఫు. ఆ. 

వినరు : "దే. అ. (క. 1. బయలుపడు. 

2. సయ. 

ఏ, వేయు. 

న, కి. 1. ఆడించు. 

బీ. మాటలు పినకు, 

ఏ, పాణ నేయు. 

4. అనతలవానిని తిరస్క_రించు. 

సవిననడుచు : చే. అ. ,క్రి. వినకుగా నడచు. 

వినవిసలాడు : చే. అ. (క్రి. అనిప్పము, కోపము, కార్చణ్యము, 
"మొ! నవి పకటించు. 

విసికించు : "బే. న. (కి. మనస్సునకు (శమ కలుగజేయు. 

అసెగికొను ; ' 
౧/15 దే. అ. కి. విసుగుపొందు. 

ఏిరువికొను : 

విసుగు : చే, అ. కి. బడలికచే చికాకుపడు. 

రూ. విసువు. 
విసుగత్తు : "చీ. అ. కి. చీకాకుపడు. 

వి సరించు : నం. న. కి. వి స్తరిలంజేయు. 

స రిలు ; 
వర్త | | నం. అ. (కి. వ్యాపించు. 

విసషపడు : నం, అ కి. విస్సష్ట్రమగు. 

న. కి. విన్నష్టముచేయు. 

విస్పారమగు ; సం. ఈ కి. ని స్పృతమగు. 



విహ౭లించు : 
oo) 

విహారించు . 

పీ(గఫోవు వ 

వీ(గియాడు : 

వీ: 

వీచు: 

ఏట్రతాటము సేయి: డే. న 

ఎటింబుచ్చు వ 

ర్5్0 

నం. అ. కి. 1. భోజాదూలు అదరు. 

బి. చాగుగా మనస్సుకు తేటు. 
6 

( నం. న. కీ. మజుచు. 

నం. అ. కి. విసోరముచేయు. 

న. కి. 1. అగ్ను లను విహారించు. (అనగా) 

ఆహుతిక నుకూలముగాజ్వలింప జేయు 

2. న్యఫచరించు. 

న౦. అ. (కె. భయాదులచేత అనంకునముల 

స్వాధీనత తప్పినవాడగు. 
సం, అ, Ez ఏహారించు. 

ఏ 
చ. అ. (కి. వదలిపోవు. 

చే. అ. కి. 1. చలించు. 

2. తూగాడు. 

. 1. తొలలయు (డొడువీలు.) 

2. భారమగు, 

లి. నిక్కు. * 

4. భారముచేత జవజవలాడు. 

5, ఓీడిపోను. 

సం. న. కి. వీకీ౦చు. 

య న [ne 

మతే న్" | 

చే. అ. టీ వినదు. 

చే. స, 8 న్న 
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ఏీట్రిటోవు: చే. అ. (క్రి. 1. దూపితమగు. 
2 న్యర్థనుగు 

ఏ, నపషమగు. 

వీడికోలు సేయి: చే. న. కి. 1 ఓడీపోవు, ౨. వంపు 
పీకు; చే. అ, శ్రీ. ఓ నదలు 

9, కొనసాగు (తీగెలు పేడంగ.) 

ఏ. ఏడంచేయు. 

ఏడుకొను : చే. న. క్రి. 1. పోయివచ్చెదనని చెప్పుకొని వదలు. 
౨, "వదలు. 

(వే. ఏడుకొలుపు, వీడుచు. 

ఏడుచు : చే. స. క్రి. వీడునట్టుచేయు. (రూ.) విడుచు. 

వీడుజోడాడు : చే. అ. కి. వ్యత్య న్తమగు. 
ఏడుపడు : చే. అ. (క్రి. 1. మాటుపడు. 

౨. ఛేదపడు. 

ఏ, తడంబడు. రూ. విడువడు, ఏడ్వడు. 

వీడునిడియు : చే. అ. |కీ. ద౦డువిడియు. 

“అతులి తో త్వావామున -వీటలాడియాడి 

దగి యచ్యోటనే వకు ఏడిసెగాన.” నుక, 

ప (దే. ఆఅ. (కి. తాంబూలము వేయు. 

ఏడౌొను : డే. న. కి. సెలవు పుచ్చుకొను. రూ. వీడుకొను. 

వీడ్కూలుప్పు : చే. స. (క్రి, [రూ] వీడుకొలుపు. 

పీతెంచు : చే. అ. కి. 1. పీచు. 

9, వినరు. 

వీనిచు. : చే. అ. కి. చెవియొగు. 

వీనుమిగులు : చే. అ. శ. 1. ప్రసిద్ధి కక్కు. 
2. అతిశయించు. 



పడచు ఏకి 

రా ర్ట ల్ fA oh 2 (ne 
. భయము లేదని చెప్పుటకై వీవు చః 

ప 

పీపుచజచు వ చే. న, కి. 1 ధైర్యము చెప్పు. 
+ ౨. మరి ౦చు. 

© 

ఏవునంజబచు : చే. న. శః విపుమిా(దంగొట్టు. 

వీజిడివోవు : చే. అ. క్రి. వృథయగు. 

వీలగు : దే. అ. |క్రి. అనుసూలమగు. 

వీ : దే. న. (కి. ఉపయోగించు. 

ఏలుచెడు : దే, అ. (కి. అనుకూలము లేకవోవు. 

వీలుచేయు : చే. న. శ్రి. అవకాశము కల్పించు. 
ఏలుపడు : చే. అ. (క్రి. 1. సరిపడు. 

2. అనుకూలపడు. 

ల. అవకాశ మేర్చడు. 

ఏసరపడు : 

వీసరఫోవ ; దే అ. కి. వెలితిపడు. 

ఏసరవోవు : 

వృద్ధియగు : నం. స, క్రి 1. పెరుగు. 

౨. నరిలు 
pr 

"నె 

వెంటపడు: ) చే అ. కి. 1. బాధించు. 

"వెంటాడు : ౨. అనుసరించు. 

వెంటిగొను : - స. కి. విరినొను. జే 

వెంటిపట్టు : దే. అ. క. గడితో మోకు చేను. 



వెగటించు 

వెగటించు : 

వెగడుపశు : 

వెబడారముసేయు: ' 

వెదకరించు : 

వెఎవీయు : 
లు 

వెశ్తయగుపము గ 

వెళంగురుపడు : చే. 

వెశనిదవడు : చే 

వెళరూపగు ; 

శలషగమ్ము 

ph ph ph ph ph ph ph Dh ph 

dh gh pb ph 

బే. 

దే 

దే. 

; చే. 

రర్శ్తీ 

స, E న్యతి ₹కిం చు. 

ఆ. [కిం తల్ల డపడు. 

అ. కి. అధిక మగు, 

న. కి. "వేడిచేయు. 

అ. కి. -వేడియగు. 

అ. (కిం క్రాదిగా జంరము పటు 
౧ లీ రీ 

అ. క్రి. 1. వ్యయనుగు. 

(వే, వెచ్చపటచు. 

న. కి. వ్యయముచేయు. 

అ, (కై, న్వ్యయపడు, 

న. కి. 'నెచ్చము సేయు. న్యయముచెయు, 

ఆ, కి 1, కాగు, 

9. తపించు. కేయూ. నీ ఆ 

చే. న. శ్రీ. వెక్కి_రించు. 

అ. (కి. చల్లబడు, 

“డేహాంబు బబువెట దిపి సిసుగ నుండ 
రి Mae) 

“జలువగా. బన్నీట జలకమాడు.ి 

పహాంన, 29 6 

అ. ౩. అవివేకము నందు. 

అ. కి. బజడతగ్రమునొందు. 

అ. (క. 1. దొంగని దవోవు. 
9 జడత్వమునొందు. 

అ, ( పిచ్చిరూపమగు. 

న, కీ. వెల డిచేయు. 
గ 



'వెడల6ంబనకు 

వెకల(ూటు : 
© 

ఇగ ళ్ న. వెవలంటోయిు ; 

వెనచిందు : 

వెవపెటు' 
చలి 

వెన : 

వెనుబతు ; 

వెనుకకువచు. ; 
చి 

దన రా ఖా 

"వెనుర దరు శ 

వెనుతదీయి ఈ 

వెనుక (దొత్కు: 

వెనుదొక్కు. ; 

'వెనుకపడు , 

సిద్ధ వెనుకపకు 

దే, ట్ర ర్ం వెడలు, బయలు చేను. 

( (వే. వెడలు చు. 

దే న. కి. వెల డివేయు. 
చాలా M౧ 

ఉదా:- మంచితనము 'వెడలంబోసెను. 

చే. న. (కీ. వంచించు. 
తై 

జ్. అ (కి. 'భయముణో మూచు. బన. 2 ఆ, 
దే,న క్షి అన్వేషించు. రూ. వెదకు. 
చే. స. క్రి. 'వెదకుకొను. 
దే, న. [కిం l. వాణి(జల్హు, 

2, వ్యాపింప( జేయు. 

ణి వి తనములుచల్రు రూం వెచ*లు అటి ౧ Warn 
ట్ర (కిం నొం6వీ్ం చు. 

౧ం కి. విస, 

కి. వెదకు [రూ 

న శ. నెంబడించు. 

చే. న. (క్ శరణుజొచ్చు, 

'ఫీతంబై వెనుకకు వచ్చిన కోపోతంబు గాచిన 
శిబిచ క్రన ర్రికీతి. భోగ. 

జె. అ. (కి. "వెనుక బడు, 

డే. అ. (కి. 1. నంకోచించు. 

2. నెనుకకు మజులు, 

చ. అ, Et వెనుదీయు. 

చే. అ. (కిం 1. కూడంబడు. 

లి వెనుక చిక్కు, 
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వెనుక వేయు జీన MIE Me 

వెనుక వేసి కొనివచ్చు : చే స. క్రి. పశహితము చేతగాని (వేమచేత 
గాని సముకిని దోషము నమర్థించు. 

వెనుకొను 'దే. న. కి. వెంబడించు. గూ. వెన్కొ ను. 

వెనుచజచు దె. న. (క్రీ. వెంబడించు. 

వెనుచూచు చే. స, కి. ఓడించు. 

వెసుచూప్పు దే. అ. (కి. ఓడిపోవు. 

వెనుశవులు, వెన్షవులు వ చే. న. క్రి, వెంటబను. రూ, నెన్మవులు. 

వెనుదన్ను : దే. స. క్రీ, 1. వెనువెంటనే వచ్చు. 

2. ధిక,_రించు. 

వెనుదీయు : చే. అ. (కీ. వెనుకకు మణులు. 

వెన్నకుపన్నువచ్చు : చే. అ. కి. !. మె_ేని వస్తువు గట్టిపడు. 

2, కభుకెక్కు.. 

దే. న. (కి. 1. నెంబడించు. వెన + డికొను; గ్ € ORO 

Oo 2. తజుము, 
బస్నుం౦టు 

'వెన్నాంగు చే. స. (కి. రహీంచు. 

వెన్నాడు చే. స. కి. వెన్నడించు. రూ, నెన్న డు, 

: ల చీ యాల ర వన్నిచ్చు : జడ. అ. కి. చెనుదీయు, ఓడు, వెన్ను చూవు, 

వెన్నిడు : చే. అ. 1కి. నెనుదీయు, అను. 

వెన్ను చూపు దే. అ. కి. వెన్నిచ్చు, నరి నెన్ను తీయు. 

వెన్నుదన్ను వ చే. న. (కి. 1. అనుసరించు. 

౨, "వెనుక నిలుచు. 

2d. తిరన్క.రిం'చు, 

4. నెంబడించు, 

“నెన్న డుముల విన్ను నెన్ను దన్ని. రను. 

. కి. వరి మొదలగు వాని కంకి బయటపడు, 



ఎజంజొచ్చు ; 

వెజంగుపడు : 

oh ph dh dh ణి gy 

Dl pb pb pb pb gl 

అ, 

aa EE 

న, 

“కి. ఏవీచ్చు 

[ఓ (8 

857 చెలంకు 

రీ. 1. పప్ప ఏమెగు, 

2. పొడునడు. 

సి సిన త్చాహపకు, 

(కి. విపుచజి మ. 

1 

- (క. వెనుబడు. 

[కిం తాపమునొందు. 

= (కి. జూటుకొను. 

(కీ 1. జున్రమకొొను. 

2 న గహీంచు. 

“జలములు దిక్క_గ నక లరత్నం 
బులు వెరంజి సాగరపతి ఏడుకొలివి * 

నృసిం.౨ ఆ, 

దే. అ, [కిం భయుముతో (జొచ్చు. 

“పరిమెయి.జొచ్చితొ లబహుభంగులం గా లెడి వె తుజ (తునిం 

బారిగొనవచ్చు టగీవ్మ మను ఫూ చ్చెవుబరి పురారి ఫాలభా 

సురపటువహ్నీ యంచు 'వెజంబొచ్చిన మన్మధథుంగా చె.” నృ. ౨ఆ. 

దే, 

అ, 

CECE gE సు Cfo గా fe oe (fo 

1. ఆశ్చర్యము నొందు. 

ల నిశ్చేష్షత నొందు. 
జి 

(| l. ఆశ్చర్యము నొందు. 

2. భయపడు. 

. భయ మందు. 

భయ సెట్టు. 
భయజ్వరము నందు. 

. పి చ్చెత్తు. 

. వెలను (గహించు. 

“ఈ వెలంది సుడల్ పడిలో వెలంది.” 
రై 



"వెలకటు రథ్ టి 

వెలక్రట్టు : చే. న, కీ. ఖరీదు నిరూవించు. 
వెలికిల(బడు : 

చే. అ. కి. పశుటతో పిక కం బు 
వెలకిలంబడు : ' (క రు పుసాడం బు, 
గా 

వెలగ (బెట్టు : డే అ. Er నిరా( హాకముసేయు. 
వెలమ : చే, న. కి. గుద్ది చేయు. (పాడకలు 
వెలచేయు : దే. న. (క 1. వెలకల్టు. 

2. కొను. 

వెలతెలపోవు 2 చే, అ. కి. ఐనర్లత(మునొందు. 

వెల తెల(బోవు : 

వెలవెలంబాణు ; | 

వెలవెల(బొవు , 
క్ష్. దే. అ. డీ. నివర్హ ముగు. 

వెలవెలనవోవు; 

వెల వెల్లనగు : 

వెలపోయు : దే. న శ ధాన్యాదులు కొలుచు. 
వెలయించు ; శే. న. (కి. [పకటించు. 
వెలయు ; చే. అ. (కి 1. (పకానించు. 

2. (పసిద్ది కెక్కు_. 
ల. బయలుపడు. 

వెలరారు 

వెలరువాటు ; చే. అ. కి. కెల్ల టు 
వెలరొందు 

య (కి. తేటుము. న 

. అ. [క్రీం వెడలు. (వే. 'వెలలుచు. 

జె 

చే 

వెలారుచు ; చే న. (కి. నెడలించు, బయలుసజచూ 



వెలికియు ; 

వెలితివశు : 

వెలిపంచు ; 

వేలిపుచ్చు : 

వెలివే-ము; . 
వెలియు ; 

'వెలివిదియు : 

వెలివిసరు ; 

వెబురయణాబు : 

వెముయు : 

ఏక) వెల 

చే. wp క్ 1 పప్పు (కిందగు 

2. విపు [కిందుగాం బకపుండు 
దే. అ. (క్ l లోపముమూస్ర 

2 YA స్ట మేండగు 

( దే. న. (కి. బహివమ్క_రించు. 

2. రంగుకు, 

జే. అ. (క్ l. (పనహించు, 

2. ఉబుకు. 

ఏ. బయలుపడు. 

[కః బయలుపడు. 

. (కె. నెల్ల భాటు. 

Bl (పకాన్ంచు. 

2, జ్యలించు. 

(సే. "వెలిగించు, 
"దే. అ. (క. lL. (కోటకు) కరవేయు. 
' 5, కంచెవేయు. 
బే. అ. డి. (పకాళశించు. 

ol 

Cee 

సః శ. తోలు (పశువులను.) 3 

న. (కి, వెలిపజచు (రూ) వెల్యజేంచు. 
న, (కి. వెలువువేయు. 
అ. (కి. బయటంబడ్రు బయలుబేకు. 

వే. వెలువరించు; వెలువబుచు. 

వెల్వరించు. 

Dh De ph pl 
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వెయువరించు ఏ "జీ. సు. డి. ఖం లటికి -వెడలం వేయు. 

వెల కిలపడు ; డే, న. కి. “నిలకిలంబ కు. 
తన్, 

లఅభ్రొ : జీ. అ (కి. సున్నూమువేయు. వెల్లిక్ ట్టు యై [ a oe) ౧ 

వలచణచు ; జే స E ఇల సేయు 
గా On? 

వెల డిందు : జే. న [కె కహౌలియ చేయు 
గొ 

వెల నగు : చే. అ, (కి. వివర తనొందు. 
జ వ్ 

వల (బాటు ; జే. అ, (కి. ఆలుకయటాబు, 
aa) 

వె వేగు: జే. అ. క్ర. మిక్కిలి శౌెల వారు. 
౧౧ గ 

వెల "వేయు క చే. స. E సున్న ముకొెట్లు. 
య 83 

వెలి గొను: చే. అ. శీ. (పనహించు. (పరంపరగా) 
య 

వెలి విరియు : చే అ. (కి 1. బాగుగా |పనహించు. 
(గం 

లి, వజదం బెట్టు. 

ఏ, నిండుగా నుండు. 

వెలివొడుచు ; చే. అ. (కి. 1. (పనహీంచు. 
లి... వజదపవొడుచు. 

లవ గటు ం చే, అ. (కిం 1. (పవహా౦చు. 

2, మడుగుగటు. 
a) 

స. వజుదంబెటు. 
వు, 

వెల్వెల'బాజు వ చే నం (కిం 1. ఇలవెలయణాటు. 

విల్వెలుక బాటు “= 2వ. మిక్కిలి వెలుకబాలజు. 

వెవ్వెజలాడు : చ, ట్ర (కి. "వెలవెలంచెజటు. 

'వెవ్వెలుక (జాబు: డే, అ. శీ. వెల్వెలుకొంబొటు. 

వెక్ళగొట్టు : చ న. (కి. "నడలించు. 



125] 861 వెగిరపడు 

వెళ్ళబెట్టు : “దే. న. [కి 1. రహన్యము నవి వేకముచేతంగాని, 
చాధపెట్టుట చేతగాని వదలు. 

* నెల్ల డిచేయు. 

తెలివితక్కునగా [పన ర్లించు. 
నాలుక (నోరు వెళ్ళబెట్టు. 

- చేతగానితనము (పకటించు. 
4. నినస్పహోయు డగు, 

చం పరి భా 69 

వెళ్ళబోసి కొను దే. స, (కి. దుఃఖమును చెప్పకొను. 
వళ్ళు : చే. అ. (కి. వెడలు. 

వెసులుబాటగు : చే. అ శ్ర. తీరికచిక్కు, 

జ్ 
oy 

వెంచేయు చే అ [క్ 1 నచ్చు 

9 కూర్పుంకు 
క 

ఏ. నివసించు 

4. పోవు. 
వేకటియగు : డే. అ. (కి. గర్భనతియగు, 

వేకియగు : చే. అ. (. జ్యరమునచ్చు. ం 
|. 

వయణగు : చే, అ. (కి. తవీంచు. 
చే(గుండు : చే. అ. కీ. కాచియుండు. 
వేంచు ; చే. న. (కి. వేంగంజేయు, వేగించు. 
వేటాడు : చే స. కి. మృగ పతీ మత్స్యాదులను నెదకిపటు. 

ల 
6 వేడ : దే. న. [కి 1. పార్గించు. 

థి 
౨. కోరు. 

న. యాచించు. రూ. వేడుకొను. 
వేగపడు మి. అ. కి, త్వరపడు. భార ఉద్యో. 
వెగించు చే. అ. క్రి, జాగరముచేయు, 
వెగిరనడు చే. అ E త్యగపడు. 



వెశబములాడు ; 

వేశబించు : 

వేడించు : 

వేడుకపడు : 

వేశుకొను : 

డెపెటు : 
ట 

వేదుబుగొను ళ్ 

"వేదుజుటు ఇ 
ల 

ర ద 

(౮ 

ph oh ob 

ర్న ర్న 

“a. eజర ఆద G6 

(8 (8 ౬ to Coe 

(pe 

— fpr ns 09 
/ 

ho య గల 
(కి. 

| క 

, కి. అవేన్స్ చు. 

క. 

అ. కి. 

కా 

862 

. త్వర పెట్టు. 

- త్యరపడునట్లు చేయు, 

౧ ఉదయముగు. 

౨. శుభోదయమగు. 
ఏ. వేయించుటచే బాధపకు. 

. రాయహెరము నడచు. 

_ మాయలు పలుకు. 

మాయ చేయు. 

చుటివచ్చు. 
6 ళల 

కుతూవాలపశతు. 

అవేవుపడు, కాంటీంచు. (తెలం) 

1. విందు సేయు. 

2. పండువుసేయు. 

స్, కన్నులకు అందముగా నుండు. 

4. వినోదము కలిగించదు. 

l. (పాధెయపడు, 

లీ. బతెమాలు, 

గ. అనుగు. 

పరి పెష్టింపంజేయు. 

. విచ్చి యు. 
KE అలి 

| పిచ్చియెతు. 
న్! నం 

ఆ దురాత్నునిమాట యాలించి సెవుల 

వేదుజుట్టంగ నిట్టు వెడలి వచ్చితివి 

'వత్తుశే యెటు-లెన వనితను దించి 

కత్తుల బోనైన గహానంబులోన 

క, వ. రా. ఆర, 



చే 

చే 

చే. అ. (కి. పాతుకొొను. 

చే 

863 

ష్ 
0 న. [కి 1. తొలిగొటు 

లట 
2, బాధించు. 

దే. న. (కై మిక్కిలి బాధించు. 

దె. స. (క్రి. 1. ఉంచునట్టుచేయు. 
బి, మంగలమున వేయించు. 

చే. న. శ్ర. 1. వెచు, 

2. దిగ విడుచు. 

శ్రీ. విరోధము కలిగించు. 

శ. అపివేక మొందంచేయు. 

_ అ. కి. 1. భీదపడు, 

బై, స్పప్లిఐడు. 

న (క. కొడుకులు మొ! వారికి 

వేటు కావురములు పెట్టించు. 

. అ. (కి. గతిమాల బలవంతము గానమ్ముడుప 

. న (క్రీ. ఎవడెక్కు_న ధర'పెట్టునో వాడు క్ర” 

నటు పదివు౦దిలో నమ్ము. 
గా 

ళూ. వలము వేయు. 

చే 

దే. స, (కి. విడి చేయు. 

చే 

దే 



(6) O రో 

ఆదా: సలి వేనుకుపోయెను. 

వ 

అతో 
మా 

. 1. వినర వేయు. 

2. విశెపించు, 
ఏ. పడంజేయు. 

చే. లా, డీ. బయటికి ఊెలంగు. 

డే. అ. (కి. 1. విశదమగు. 
“'నైనంబె (శుతి పలుకుచుండు.” యా. 

(రూ వయినమగు, 

2. పరిప్కూ రమగు. 

నర, న, (కె. పగనగాను. 

సం. సన న. (కి. శ్మతువ్రుగాంచేయు. 

చే. అ. (క. తోొందరపడు. 

ల 
0 



వ్యతిరేకించు : నం. 

వ్య భిచరించు వ నం, 

వ్యయించు : నం, 

వ్వవహరించు : నం. 

యెస్ట ఖ్యూసించు వి నం. 

లొస్టజ్యమాడు : డే, 
వ్యాజ్యము చేయు: చ, 

వ్యాపించు; నం. 

బోవ _ర్రించు వ; నం. 

త్యూహారించు ; నం. 

వ్య 
అ. కి. విరోధభావము కలిగియుండు. 

అ. (కి. 1. తప్ప్చీ చరించు. 

2. అంకునోవు, 

స, (కి. వెచ్చంచు. 

2. వాడుకచేయు. 

నై. 
న, (కిం వివరించు. 

, అ, కి. 1. నంతొపపడ్డు. 

2. కలతంజెందు. 

వ నం, న. (క్రి. 1. నెక్కిరించు. 
బి, అభి కార్థము చెప్పు. 

అ. (కి. వివాదమాడు. 

అ. కి. వివాదమును కోర 'కెక్కి_౦చు. 
ల 

అ, కి. 1. నెజయు, 

2. అంతట (పనరించు. 

న, (కి, 1. ఏడప్యు. 

9, తొలంగందియు. 

న, (కి. చెప్పు. 



వ 
నో 

(వక్కలించు : చే.న. (కిం (వక్క_లుచేయు, భేదించు, 

(వక్కవాయు : చే. అ. కి. తెగు. 

(వక్క_వాణు : చే. అ. క్రి. 1. [వక్కయగు. 

౨. చీలు. 

ఏ. భేదిలు. 

(వచ్చివందజలాడు: చే. అ. కి. చీల్చిచెండాడు. 

(వచ్చు : చే. న. కి. చీల్చు. 

(నస్పించు . చె. న. కి. చీల్పంజేయు. 

ద: (కే. అ. కి. (బద్దలగు. 

(వయ్యవాటు ఏ; చే. అ. కి. (బద్రలగు; వీలు. 

బౌ) 
వాయు: చే. న. క్రి. లిఖంచు. (పే. (వాయించు. 

(వాయి : చే. అ. (క్రి. 1. పవీ. [కిందికి దిగు. 
2. ఒజుగు. 

లె. తగు. 
O 

(పే. (వొాలుచు, శవాల్ఫు. 

వీలు ఫ్ చే, అ. [కి చీలు. (పే. (పీల్చు. 

(ఏలుపడు : దే. అ. కి. 1. 'భేదిల్లు. 

2, దెర్భల్యము నందు, 



డె 
వంగు : చే. అ. డీ. _వేగు. (రూ) 

_వింగుడించు: చే. అ. క్ర. 1. బరువుదించు. 

2. గర్వమడంచు. 

(వే(గువడు : "జె. అ. కి. భరపడు. 

(వేయ : చే. న. E "వేగంచేయు. 

(వేటుగొను : చే. అ. [కి. చెబ్బతిను, నజకుడువడు. 

వేయు : జే. న. కి. 1. ఫొటు. 

౦ - 2, నజకు. 

వేల(బడు : 

(వేలాడు : (జ అ. కి. ఊంగు, లంబమానుండగు, 

వెలి వి లీ (పే. (వేలుచు. 

వేలుకౌడు | 

(వేలిడు : దే. స. (క్రి జోక్యము కలిగించునొను. 
వేయుచు : చే. స. (కి 1. _నేలంజేయు. 

౨. కడుగు. 

(పె పెట్టు : దే. అ, (కి. 1. అనవనరముగా జోక్యము కల్లి 

కాను. 

_వెలెత్తిచూపు : చే. స శ్రి. నిందితునిగాంచేయు. 
వేంమడచిచెప్పు: చే. న. (క్రి. 1. నగౌరవముగా (పశంన చేయు 

2. గణించిచెప్పు. 

(వేయవంపించుకొను: చే. అ, కి. దోవ యనిపించుకొను. 

(వేళ్ళు : చే. న. క్రి. _ వేలాడంజేయు. 

(వేల్మడచు : చే. అ. క్రి. చిటుకవేయు. 



శ 0కలుగటు : 
ల 

ర్ 
(ఈ oO 

క et 

ర 

వక ౪౯ 

నం. 

నం. 

న౦. 

E (8 

24 oh ah dh 5 Oo 

ళ్ 

ల. 

అ. కి. నంచేపాంచు. 

. అ. కి. నందేహించు; భయపడు. 

. E గయా ఖితనము 'నెజుపు. 

. అ. (క. మూర్రపుపట్లు పట్టు. 
ఖు ల ల 

అ, (క్. దుపష్కాలను వచ్చు. 

అ, కి. 3డుదోజులు పోను. 

న Er తెటబు; శొవించు, 
లి 

న, కి. 1. నిషుగములు పలుకు. 
© 

2. అవాచ్యములు పలుకు. 

చే. అ. E 1. రక్ష నచ్చు. 

2౨. ఆపద నచ్చు. 

ని. పాపము వచ్చు. ( లెలం.) 

అ, కి. ధ్వసిచేయు. 

అ, (క్రి. 1. అడంగు, 

౨, శాంతినొందు. 

అ, (కీ. పమం౦ండు, 

స, కి. శరణుంజొ చ్చు. 

= 6 Po . శ. సందెహీంచు, భయపడు. 

కిం నగలుపడు రూ, శకటపడు. 

= | క్ చదరంగమాడు. గూ. సాగటాలా 

(అ 



గాత We) అ 
క 

య్య వ గ tbh క్ 

తియ 
O గ్ర 

శికతరుగు ; 

శిక్ష చేయు : 

శికించు : 

శిఖా చేయు = 

శిబ్చి చతికిచ్చు : 

శిరసావహించు: 

ఛివమె తిందచు ; 
pr =) 

య్శ యక య్య 

A ప్ర రీ చ్ 

869 శివమె త్తించు 

సం. స. కి. శరణు పొందు. 

నై. న (కి, శనరణాగతిని పొందు. 

వె. న. కి. రతణ యడుగు. 

న. అ. కి. మలవినర్హనముచేయు. 

శ్గా 
సం. కి శాంతి నొందు, 

| శ. కూర వడ్డించు. ( తెలం.) 

“కి. ధ్రకిం-చు. 

| అజావించు, నికీంచు. 
శః 

కి. 1. వితచేయు. 

2. తేగిననిక్ అనుభపింపంబేయు. 

నం. అ. (కి. రికీయగు. 

( న యో ర రో (ఫ్రై E 

ద్ధి 
క్రీ. కొలతేయందు కొప్పు కొట్టి యిచ్చు. అ, 

"నె. న. [క్రీం నిక్సి౦చు; దండించు. 

ను ఈ (కి వ్టిక్ష సే సుయు; నప్పు. 

(అన్య.) చే. స. (క్రి. మ్నదవేయు, 

“త్త మునే కాగితము శిఖా వేసి?) 

(రఘునాథా భ్యుదయము.) 

స. క్రి. 1. కొప్పు(జుట్టు తటిగివేయు. 
~ ర 

౨. అనమూనపణచు. 

దే, న. (న్ దర్శిదుని జేయు. 

నం. న. కి. 1. తలయందు ధరించు; ఆజ్జానశన 

యగు. 

నం. న. కి. పురికొల్బు; ఉచేకపబిచు. 



న్ 
శితకన్ను వె ము; చే. న. క్ర. దయమాలు, ఉచేశీంచు. 

నీశ్రలించు వి నం. అ. కి. 1. చెమునాొబటు. 

లి. జటుబువేయు. 

ఏ, చావుకు ముందు కాళ్ళు చల బడు 
న్, 

తల బి zg డ్ లించు : సం. న. కి. వాడుకపజచు, పరికీలించు. 

ల్ 

శుశూషించు: నం. న. కి. శు శరాషచేయు; విను. 

శుషి.ం౦చు 5 
శి) నవించు: సం. అ. కి. ఇంకు, ఎండు, కృశించు. 

a 

నా 

శూన్యమగు : సం. అ. కి. వటిదగు. 
రి 

శృంఖలించు ; నం. లే . క నంకెల వేయు. 

శృంగారించు : నం స. శ. అలంకరించు. 

శృంగారిలు : దే. అ. క్రీ. ఒప్పు. అను. 1 $ 

శృతికలయు ; చే. అ. కి. జత కలియు. 

శృతిపోయు ; చె. అ. శ్రీ. రాగతాళములకు లయకలుపు. 



సం. అ. (క్రీ. 1. గొప్పపడు 

2 ఉన్న తినందు 

(పే. శెఖరింపించు. రం. నా 

ఏ. జరిపించు. మన్నా ప్ 

4 నమస్యాపూరణముచెయు రం.నా 

నర, అ డీ, మిగులు 

సం. అ. (క్. తపించు, వగచు. 

నం. అ. కి. న్లోకిం-చు. 

నం. న. కి, శుద్ధి వేయు, పరిష్కరించు; వెదకు. 

నం, అ, (రః (ప్రకాశించు. 

నం. అ. కి. ఇంక్కు ఎండు, 1పాణము శోషపడు. 

ను 
నం. అ. కి. కష్టపడు; పరి శమచేయు. 

వం. స. 

నం, అ 

కి. ఆడా నెటు. 
ఠి 

లో 

* శ. చెవుల కింపగు. 



న్ 

(శేరంగనీతులుచెప్పు: ని. అ. (కి. తా మాచరింపక యితరులకు 

(శుతపజచు : 

నీచులు చెప్పు. 

న 

మి. న, (కి. తెలియంజేయు* 

నం. వు. కి. వడలిపెట్టు. 

“దరమవేళను మేను షడకించి ముంచి 

విరజానదినిలహూడి వేడుకలలర. 

పరవువె కుంర౦బు భ కితి బొందు. 
యా ఎ 

యము. ర్ ©. ప. 



షణాయించు ; 

బగ బి ఇఒ 

ఈ UK OX mE 

ంకరమగు : 

౦కలించు : 

cs జ త Ox (౮ రం గ్త్ 

రో 

cA 

౧౦ 

హబ్ టో 

CC ౧] LE 

8732 సంకోచించు 

అన్య. చే. న. క. నూకులు నెట్టు. 

రూ. నడాయించను. 

అ. క్రి. పండ్లు మొ! నవి (కుళ్ళనోవు. 

( తెలం.) 

అన్య. చే. అ. కి. పం 'జెము వేయు. 

అన్న. చే. అ. (కీ. నబేని మొక నియముముప 

అన్య జే. అ. (కి. చేరు. కలియు, మరు దేక్యవడకో 

కలియు. 

అన్య. జీ. Er చేమ్హు. 

నం. అ E దెబ్బలాట యగు 

మో 
అన్య. డే, అ. Er డాబుసరిగా ముస్తాబుచేసికొను 

స 
నం. అ. (కి. ఇటుకుపడు, కష్టపడు. 

నం. న. (కిం కష్ట, పెట్టు. 

నం. అ. కి. కలిసిపోను, కష్టమగు. 

నం, న. (క్రీ. (పోగుచేయు, ఉద్దేశించు. 

నం, న. కిం ఏ చేసి కార్యమును దిశతో నొనరిం 

చుళలకు నిర యించుకొను. 

నం. అ. (కి. నంగోచమునొందు. 
నం. న. కి. పను పెట్టు; గుర్తు చెప్పు. 

చే. అ. కి. శంఖ మూదు. 

సం. అ. కి. 1. నంకోచమునందు. 

2. అనువూనించు. 

3. 'వెనుదీయు. 

4. ముడుచుఖొను, 
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సం|కమించు ఏ; సనం. న. కి. l. (పచేశించు; దఖలుపడు. 

ల, చెందు (ఆస్తి 

3. వ్యాధులు మున్న గునవి "తాకు. 
= | సంకేపించు నం. న. కి. నంతపముచేయు; చంపు. 

ర O ౬ మ 9 ట్ర గ సం. అ. డీ. క లంతపడు. 

ర O x న్ 0 లో 

సంగతమగు నం. అ. కి. సరిపడు, కూడు. 

సంగతిగలుపు : నం. న. (క్రి. జతగలుపు. (తెలం) 

సంగతినిచ్చు నం. అ. (క్రీ. రాజదర్శన మగు. 

సంగతిబటు సం. న. (క్రి. స్నేహము చేపట్టు. 

సంగతులుచెప్ఫు: నం. అ. కి. వొ రలు చెప్పు. 

సంగమించు ; సం. న. క్రి. నంభోగించు, కలియు. 

సంగహించు : నం. న. క్రీ 1. చక్కగా గహించు. 

౨. నంజచ్నేవీంచు.. 

3 సమకూర్సూ. 

సంఘటించు : నం. న. కి. ఏర్పాటు వేయు. 

సఎఘటిలు ; నం. అ. కి. నంభవించు. 
"ఉక, . 

సంభరి చు : సం. న. (క్రి. ఒరయు. 
యె 

నంఘీభవించు: సం అ. క్రి. వకమగు. 

సంచరించు: సం. అ. (క, తిరుగు, యశేచ్చముగా తిరుగు. 

సంచలించు ; సం, అ. (కీ, 1. మిక్కిలి చలించు. 

౨. ఉఊయలాడు. 

బూ, (సంచలియించు. ) 

సంచకరిగట్లు ; చే. అ. (కి వస్తువు తేనది యని యనిపించుకొను 
టకు నామకారము కొంత సాము 

థి ల 
నిచ్చు. 



వంచన : 

సం, ఎకట్టుకి 

సంచివిగించు 3 

సంచిమొ న నలిచు 

సంచివిప్పు : 

సఐచుమీణజు : 

ట్టు: 

రో రాజి తనర్పు న నారూఢిగాల. వాంన.2 ఆ 
సంచెజుంగు : చే. న, కి. రహన్య "మెొటుంగు; జాడ తెలియు, 
సంజీవించు : నం. అ. కి. చచ్చి బతుకు 

“ 

త. సంజవడు : సంధ్యా కాల మగు, 

సంతకుపంవు : 
' క "జీ. న. కి. స్రీ గలితరీల యగు. 
సంతకుపోవు : జు 

సంతచెష్టు న జే. అ. (కి. "వేదము నంత వెప్పు. 

సంకనకటు : చే. అ. (కి. సన్న ద మగు. 
౭ 

సంతనకొటు : చే. అ, (కీ. అయ్ తేపడు; నంఘుభవించు 

సుతనచేయు : చే. న. కి. (పోగుచేయు, సిద్ధముచేయు, కమకూమ్చు. 
సంతనవదు : దే, అ. (క సమకూరు. 

సంతనపజిచు : చే. స క్రి, (పే. నమహాకుచు. 
సనంతనణడు: దే. అ, కి. ఒద్దికనడు 

(వే, నంతపజుచు; సంత పెట్టు. 

సంతరించు : చే. న. (కి. సరిపజుచు, సేకరించు, రచించు, ధరించు, 

కలిగించు. 

సంతసపవడు : 

సంతసించు : నె. అ. (౩. నంటోవవడు. 
వూ 

సంతసిలు ; 
3౪ 

575 నంతసిః 
జే. అ. (క్రి. ఏకరుగు 
చే, న. కి. వైద్యము సేయు. 

డే. అ. (క నయ ము చేయకేంకు. 

1 చే. న. (క. పెటుబడి పెటు. 

దే. న. (క. న్యయముచేయు. 

చే. అ. క. అతిశయించు. 

గీ. కొమిరె పొక్కి_లిబంగారుకుండె యందు 
రకొయు శృంగారమును ఛాన్వరాళి నించి 
దంచ నిడెనట్టి రోకలి సంచుమో జీ 
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సంతాకిందు : 
న్ నం. అ. కి. మిక్కిలి తవీంచు. 
గుంలౌొలులం : 

య 

సంతొషించు : 

సంతోషిలు ; నం. అ. కి. నంతసించు. 
C9 

సఎతోసిమి a 
య 

సందడించు చే. న, కీ నందడిచేయు; అతిశయించు, తొందర 

పడదు. 

వక ద. స. (క్రీ. (పే. నందడిగొలువు. ద ల 0 0 
A 

fs fo 

న్ 

ఇన CoO ఓ € bt pe ch OX ) peg చే. అ, (కి. సోలవేయు. 

సం. అ. కి. నమయమగు. 

వె. స. కి. సందర్శించు; చూచు. 

_ నం. అ. (క్రీ. బాగుగామాచు, లెలిసికొను. 

ందిచ్చు ‘ దే. న. కి. 1. అవకాశము నొనంగు, 

2. వెడల్పగు, 

ఏ. తనలోపమును వెల్ పెట్టుకొను. 

గ 

త | 5s § po చ ౧ © ws 5ఈో 

cf ఆ లట 
5 OC 

Ce (fy 
యా 
O కో 

దే. అ. (క్రి. నంబేహపడు. 

సందుకొను: చే. అ (క్రి. వ్యాపించు; కూడు, పరిగహీంచు. 

ఎదుగు ం చే. న. కి. బిడ్ల డలకు దోషము తగులు. 

సందుచే (సెక్ కొను: చే. అ. (క్రీ. నందుతీసికొను, 

సందు చేసికొను: చే. న. (క్రి. ఆకేలి వానిలోపము నుపయోగించుకొను. 
(నె. జ్.) 

సందుచవులు : ద్య. అ. కి. బిడ్డలకు నసందుదోషము తగులు. 

సందునిస్కపో ము: చే. అ. క్ర. భా౭ంతకు విధివిధానముగా 

స్నానము చేయించు. 



eA 2X 
hs © 

as ల O న్ ఇగ గ ఫ్ర 
2 a ఆ ౧6౦6 %౫ 

CAS 0 

న. 

ఆతు 

ను, 

ఆ, 

877 నం, వతించు 

. అ. శ్ర. 1. ఖాలీయిచ్చు. 
ల అవకాశ విచ్చు. 

3, సజలీచ్చు. 

ఉదా: _పేమఖభావన సందునద లెను. 

_ అ, (కిం 1, 'నెలవంకవచ్చుు. 

౨. జలవంక చూచు. 

(రూ. సందుచూడు-) 

శ్రీ. సంచేశము నంపు. 

(కి. నంచేహాపడు. 

(కిం కూర్చు. 

(కి. సమకూడు. 

(పే. నంధానపజు చు; సంభాన పెట్టు. 

నం. న. కి. నంధిచేయుు కూడు, 

కి నమృదమగు. (కి. సమృద్ధ 

తు, 

అ. కి. సంథధ్యానందనము చేయు. 

లు, 

న, కి. 1. గడించు, పత్రిక సంపాదించు. 

ల. వెలయిచ్చి కొనక నస్తువులను సేక 

రిం-దు. 

. స శ్రీ. చంపు (ర్ఫూ 

. అ. శ్రీ. ముకుళించు, సంపుటమునండెొట్టు, 
సంపుటీకరించు. 

ఆగ . న. కి. గోంథమును సంపుటముగాంజేయు. 

. స క్రీ. 1. లెక్క మొదలైనవానిని సరిమాచు 

PR నరిపోల్సు. 

ఏ, నమాలోచనమువేయు. 



సం పతిది.౦చు 878 

సంప్రతిషంచు : నం. వ. డీ. wv పంచు, 

సంపా బెంచు : నం. న. కీ. (పాఠించు. 

సం(ఫ్రోజీంచు వ నం. స, క్. t. నం వోతుణము చేయు. 

2, జారత్యముచేయి. 

సంబుధపవడు : నం. అ, శీ. 1. వానను. 

ప శేటస్థపకు. 

స. జతేపడు. 

4. వియ్య మందు. (నీచార్థములో.) 
సంబంథించు వి నం. అ, కి. నంబంధప కు. 
సంబరవడు : దే. అ. (కి. నం భమించు; నంతోవపడు, 

అశనుఘాలపడు. 

సంబగమిచు. : చే. న. [కి భోజన సాము గి యిచ్చు లీ ' టై > U ఎ" 
సంబళించు; డే. న. శ్ర. 1. తొలంగయెలు. 

రా సంబడీంచు : లి. దిన వెచ్చము ఫుచ్చుకొను, 

సుంబళించుకొను : చే. అ. డి. చేబుకొను. 

సంజాలళించుకొను: చే. అ, కి. రీ డారు, జేజబుఫొను. 

సం బెరమిచ్చు : చే. అ. శ. జలాంజలికె జలము సిచ్చు. 
రెం 

నార. ౫ ఆ 

సంబెరముచూపు: చే. అ. (కి. జలము మాళు. క, నం.5 ఆ 
సంటోధించు వ నం. స. | క. పిలుచు, సేపటి పిలుచు. 
- ర సం(ద్రిపడు : చే. అ, శ. నంబరపకు, నంతొవపడు. 
'సంథబించు ; 

9 నం. స. శ. కొొలు-ను. 
ఇంభుజియించు; 

సంభంందు : ల g 
స౦. న, , చరొయు. సంభరియించు ( 

ఇ 

సంభవించు ; 
ల్ల సం. అ. (క్రి. జకుగు, కలుగు. 
సంఖథవిలు : 
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సంభానించు : నం. న. (డీ చక్కగా తలచు, సమ్మానించు. 

; చు; నం. అ. శ్రీ. 1. ఆదరముతో మాటాడు. 
' ౨. ఒండొకులతో మాటలాడుకోొను. 

స చెప్పు. 

సంభోగించు: నం. అ. కి. కలయు, రనించు, అనుభవించు. 

E సం|భమించు: నం. అ. క్రి. 1. వేగిరపడు., 

2. తెరుగుడుపడు. 

నే త త్రరపడు. 

సంయమించు: నం. న. (క్రి. నియమించు. (ఇర్మదియాదులను) 

సంయోగించు: సం. న. క్రి. కూడు, కూర్చు. 

సంరంభఖించు: నం. అ. కి. వేగిరపడు, అటోపించు, 

సంరకీంచు : నం. న. కి. కాపాడు 

సంరోధించు; నం. న. (కి అడగిం దు 

సంవదించు : నం. న, కి. నరిపోలు 

సంవ్భంచు సం. స. కి. పెంచు 

సంవాహించు : నం. న. క్రి. 1. నంవాహనము చేయు. 

2. కాళ్ళు ము॥నవి విసుకు. 

సంవిఖాగించు ; నం. న. కి. పంచు. 

సంవిక్షించు: నం. న. శ్రి. అభిపీవీ.౦చు. 

సంశయించు: నం, న (క్రై. సంళేహించు. 

సర్మశయించు : నం. న. కి. ఆశయించు. 

సంశేషించు: నం. న. శ్రి. కొలిలించు. 
? అ శ సంధి పాంమ. (పదము. ) 

సంసరించు : నం. అ. కి. పుట్టు, సంసృతి నొందు. 

సంస్కంరించు ; నం. న, క్రి. 1. చక్కంంచేయు. 

బ్ర పరిష్కరించు. 

9. సంస్కార మొనరించు. 

- తెపఇలు దెదు. 4 తప్పులు ద్దు 



సవం నంభించు 
అాజవే 

సం సంభించు : 
నంట 

సం సవించు : 
అలాటి 

సంసుత్రించు ; 
జాలరి 

సంస ఎ్రిశించు వ న 

సంస్మరించు : 
టీ 

సంహాంించు : 

సకిలించు ; 

సం 

చే. 
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. అ, (కం క దలకుం౦డు., 

న, శ. ఫగూగుగా సుడించు. 

ను. (కి. మిక్కిలిగా పొగను. 

న. క. తొతను. 

స. కి, స్మరించు. 

స. (క్రి. చంపు. 

అ. కి. 1. గుణము హూహసపెట్టు. 

౨. చేవించు. 

శి. బదులు చెప్పలేక నోటి తోధంనిచేయ 

ం ను, (క్. 1. నము. 
a) 

9. వెనుకు. 

ఏ. పొందుపజఅచు. ( తలం.) 

. అ. కి. నకిలించు. 

న. కి. పేడ మొ॥వాని సారపునీకు చేలలో 

(ప్రవహించు. (నె. జి.) 

=, అ. (కి, అడంపస. (నగ్గుబీయ ము 
& శాలి 

* అ, E ర్రానగుగాూ నలంయగు. 

. అ, రీ. 1. చచ్చు. 

2, న క్రి యుడుగు. (వ్యన.) 

న. [కి అలంకరించు. 

ఎను. (కి. సద్దపబిచు, అలంకరించు. 

న. కి. సిదముచేయు. 
స. కి. అపహరించు. 

న (కై. నదులువేయు. గూ. సడల. 

ఆఅ. [కిం ఠోడు, జాజు, వదులగు. 

(పం నడలుచు. 



881 సత్కా_రమువేయు 

సడశంువ(వృడు దే. అ (కి. నడలు. 

సడించు దే. న శ్ర. ఎనటివోంతలుగా దంచు. 

సదీయి౨చు ; చే. న (కి. కుదించు, “సన్న బియ ముగా 
నడియించి కడిగి.” దా. చ, 

సడ్రగొను : దే అ. (కి. లెక్క_ంగొను. 

ది. ఇవ్వళ నాదు క క్రైదురను నిలిచి 
కనిపిం చుకొని కడరీలకును బోర్ 

నను నొక్క చరి నను నడ్తగొనక 

కనువొడిచినయట్టు గర్వించు, నిలుచు 

నిను వసిముసిం జూచి నేడు అాలితిని, 

శ క.వ.రా. అయో, 
సడ్డచెయు : దే. స. (కి. లత్య పెట్టు. 
సణ(6గు : దే. న. (క్రి. 1. విడువకుండ జెప్పు. 
సణుగు : 2. గొణుగుకొను. 

సతగొటివెచు; చే. న, (కి. వజాయుథము వెను. రుం రూ 
నతేగొట్టి = న జాయుధము, 

ది. 'వెనదంతిం బురికొల్సి విబుధ నాయకుడు 

నతగొటినై చిన నరుకుగాం గొనక. 

- క.వ, రా. యుద్ద. 
నతపోరు ; డే, న. (కి. వెంటబడి విసిగించు, 

ఎక్కు నగా యత్ని౦చు. 

సతమతమగు ; చే. అ. క. పయానపడు. 

సతాయించు : అన్య. చే * న. కి, హింసించు, బాధించు. 

సతం_రించు ; 
౯ రా చే . (నం స, (కి సమ్మానము చేయు. 
ళల వెయి, 
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సత్కాతీయు:.. అన్య. చే. స. (క్రి. దృష్టితీయు. 
య! బంగారపుతొట్లోను ₹ శాలుని తీసుకునచ్చిరి 

తబుకుతో నరహాల్ _తవ్విరి, న త్కా_తీసిరి 

శాలున కానల వీనల జలిరి.” కు. రా. 

సదమదమగు : చే. అ. (క్రి. నలంగు. రూ. నతమతేమనగు. 

సదమదము సేయు : జస కి వలయ 
సదమదమొనరించు : . న (కి. నలంవు, చంపు. 

సదరు : చే. అ. (2 సర్దు. 

క్. వచ్చి యిదియేమి చెలి యని 

ఏచ్చలవిడి ఏివుచజచి వెజినకు మని లో 

సొచ్చిన ఛభయమున నదరినం 

గచ్చుగ నిట్టనియె గోపకన్యక నతికిన్, 

హాంన. 2 ఆ. 

సదించు దే. న. కి. శెకుగాయగొట్టు. 

సద్దడించు చే. అ. కి. నందడించు, ధ్యనిచెయు. 

ద్వ: ఎద్దు లానులు కోడె లేపార మిగుల 

దడింపుచు పరిజనములతోడ. కా. క, 

సదిగట్టు: దే. న a “వెంబడి భోజనము నిచ్చి పంపు, 

సస్టైవడు ; చే. అ. క్రి. చలిది యగు. 

సద్దుమణుగు దే, న. (కి. 1. నిశ్శబ్బమగు. 

2, పెకి బాంగక శమించు. 

స. కి. వినికిడి చేయు. పి.రా, కల్యాణము. 

ప్ర, (కి. చను, వెళు, 

లో ల రో 
pb ph ph pl. 

౭ య ౮ ల్ల 3 ల్ 

న్నగిలు(ల్లు 
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సన్నద్ధముచెయు: మి. న. (క్రి. సి 

సన్న నంత యు; (డే. స. శ్రీ. మిక్కిలిగా చిక్కు, 
సన్ననూ ౨వడమ; 

సన్నప్యవుడు : దే. అ. (క. 1 చిక్కవోవు, పబుదయబకు. 

సన్నవాజు : దే. అ, కి. పలుచంబడు. 

నన్న సేయు వ చే. న. శ. సెగచేయు. 

సన్నాయినొక్కులునొక్కు: చే. అ. కి. ఉండి ఉండి ఒడుపుగా 
వ్మనహారము చెడిపోవు మాటలాడు. 

సన న్నాయిపట్టు : దే. అ. క. రాగము తీసి మెను. 

సన్నాహము౫ ననియు: నం. న. (కీ. యత్నించు. 

సన్నిధియగు : నం. అ. కి. సన్ని ధి చేయు; ప్రత్యకుమగు. 

సెస్నుతించు : నం. న, (కి. చక్క_గా సోతముచేయు, 

సన్మానించు : నం. స. (క్రి. గొరనించు, సమ్మానించు. 
సన్న్యసించు : సం. అ. (క్రి. !. కావ్యకర్నములను విడచు. 

2. ఆశను స్వే కారముచేయు. 

స పాణించు.; సం. స, డి: (వాణము కలుగునటు చేయు. 

అస యు శ -జే ఆ అప జే MN ౧ యంత ట్టు క = సు. కి. (పయన్ని౦చు, యు, 

సిద్దపఅచు , సేకరించు, వర్చాజుచు. 
సుముసలు : దే. అ, (కీ. నమకూాటు, (గూ 

సు మహాడు 
టు దే. అ. (కిం అలఫఖించు; సిదించు. 
గయమిడరాటు | య 

సమకొను : చే. అ. & లభించు, సద్ధించు. (పే. సమకొలువు* 
సమవజబజచు : చే. న. |కి. నమానముచేయు. 

సమపాళముచేయు: జే, సం శి, 1. సమానముగా కలుపు. 
2. నమముగా పంచు. AR 

లి. అనుభనయోగ్యముగా కలుసు, 



సమయపడు 

సమ యమువచ్చు: సం 

సమయించు : నం. 

సహుయు : డే, 

సమరాడు : చే. 
అనామకం 

సమరించు ; నం. 
థి 

సమసించు సం 

సమసిపోవు : జె, 

సమాకదించు; నం 
oa 

సమాధథానపడు : సం, 

సమాధానమగు: నం 

సమా పించు నం 
నట 

సమారదించు : నం. 
జు 

సమాళించు . డే, 

సమావిషసజిదు: నం. 
లు 

సమావేశించు ; నం, 

సమాశ్వాసించు వనం. 

సమీకరించు : నం 

సమికించు : నం, 

సమీపించు : నం 

సముచ,యించు; నం 
బి 

చే. అ. క. నంచేలిత మగు. 

న. (క్రి. అనకాశము లభించు. 

ర 

ee 

rere 

ARI 

క. చంపు. 

. కి. చచ్చు, నరించు. (పే. నమయించు. 

కి. బుతుమణడియగు. 

(కి. 1. పటినది తగినట్లు నెజినేస్పు. 
ee (౧ x3 

ఏ. బలపణుచు. 

ఏ. చక్కంగా సిర్వహిాంచు. 

కి 1. నమాసననుగు. (వ్యాక) 

ల సరి పోవు. 

ఎ కరగిపోవు, చనిపోను. 

= మిక్కిలి ఆకర్షించు. 

. 1. అంగీకారమగు, 

2. రాజీపడు. 

8. ఇష్టమగు. 

డి. ముగించు, చంపు. 

కై. సనం౦పాదించు. 

కీ 
Eb 
శ్రీ. నమ్మతిపడు. (పే. నమాధానపటి-చ 
E 

(౯ నంభాళించు, ఓదార్పు. 
- స్ప 

. క. నమా వేగశపజచు. 

కై. నమా వేశమ?స. 

x 

. శ. నమాకలనముచేయు. 

॥ E 1. బాగుగా చూచు, 

2, పరిక్లించి అభి పాయము। పకటిం 

అ, (కి. చేరునయగు. 

ర . డీ. కూర్చు. 
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సముజాయించు; 

సముతుపడు ౫. 

సముదాయించు : 

సముద్ధూళించు : 

సముద్చూషించు: 

ef A Af అ ల 

మానం 

మ్మా 

లల ల 

రో 

రదర సయిచు 

అనం. దే. అ. (క్రై. నచ్చ జెప్పు. 

ఉదా: ఈ ఫిర్యాదు ఏలాగున నముజాయింతును. 

కు. ర 

చే. అ. కి. పటునడు 

డే. న. (కీ. ఓడాక్సు 

భారతము. (శీరంగకని జల క్రీడలు. 

సం. అ. (క్రి. 1. విభూతి పూసికొను. 

2. గందవొడి చలుకొను. 

నం. న క్రి, హెచ్చుగా స్తుతించు. 

నం. న. (కి, లెన్పగా చూచు, 

నం. స. (కి. 1. ఆ కోకించు. 

2, గొంతే త్తిచెప్పు. 

సం. అ. శ. సమ్మకించు. 

నం. అ. కి. అంగీకరించు. 

నం. అ. (కి. నంతొ మించు. 

సం. న, కి. మెత్తగా కొట్టు. 

సం. న. (క్రీ. గొరవించు. 

నం. న. (కి. కడుగు. 

సం. న. కి. దగ్గణుకు 'టేక్స్చు, 

దే. న. కి. నమ్మెట వేయు. 

డే. న. కి 1. సమ్మెటతోగాట్టు, 
ఏ. బాధించు. 

నం, అ. (కీ. మిక్కిలి నంతసించు. 

సం. అ. (కీ. నురులుకొ ను. 

చే. అ. కి. అన్నా దులు పాాతమగు (వా) నహించు 

దే. అ. (క. తమించు; ఓక్చుకొను. (రూ. సైచు) 
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సయిరించు: చే. న, శ. వమించు, ఓమ్సుకొను, 

సయ్యుమాడు : చే. అ. శ్రీ. పరాచికమాడు. 

ఉ. చూచి లే నవ్యా జాతటిని కంల... జాహ్నపీ 

(పాచరితంబు శకెిశవపదాశయ మంబర కేశ మూర్లగ 

మ్యాచిత మమ్మహావిభవ మొప్పునె నీకని సయ్యమాడలో 
నా-చ కప తసాకిశయ మద్భుతే మై యతిదాముణంబు గన్. 

వ న భా భ్యుదయము. 1 ఆ. 

సయ్యాటలాడు : జే. అ. క్రి. (కిల్లి పిల్ల బ లతోనాడు) పరిషోనమా డు. 

సయ్యాటించు : చే, న. శీ. పరివాసించు. 

సరదు : చే. న. క్రి. వర్చాటుగా నము. 
సరబడించు : చే. అ. (క. మె త్తంబడు. 

సరభసిల్లు : నం. అ, (క్రీ. తొందరపాటు పొందు. 

“శేరు విన్నప్పుడే భూతచయము 

దిగులున సరభ్గసిలి . హంస. నె ఆ, 

సరమగొను: చే. అ. కి. శమగొను. 
సరసమాడు నం. స క్రి. (పేమతో పరిహానములాడు. 
సరసు దే. న. [కి. సమభాగముగా పంచు. 

సరాగములాడు : సం. న. (కి. పేమాలాపము లాడు. 

సరించు సం. అ. కి. పోవు 

సర్గికట్టు : దే. అ. [క నరిదాంకుు నరిచేయు, 

సదికడచు:;: ' చే.న (కీ. మాలు. 

సరిగొను : చే. స. క్రి. చంపు, రూపుమాపు 
సరిచేయు : చే. స. కి 1 శ్రాగవేయు 

9. నాశనమువేయు, 

ఏ. సమానము చేయు. 

4. నసరుపాటువేయు. 

రిచూచు : చే, స. (క్రి. న జ ర పతించు; వోల్చిచూచు. 



సరతూగు : చే. అ. (క. 

సరిదా 6కు దే. అ. E 

సంసడు జే. అ. కి 

సదిపెటు : జే. న. (కిం 
రు 

సరిఫోలు "జే. ఆతు (కి 

సనంపోవు దే. అ. (కి 

సరి జేసియగు జీ. అ. (కి 

సరియగు చ్, అ. E 

సరియు,: చే. న. E 

సరివచ్చు : చే. అ, క 

సరిసరయని[ బదుకు: చే 

చరుకుగాను ; 
చే. న. |! 

నరకు సేయు : ( & 

సరుదు డే. అ. కి 

నసనయునుకొను దే. అ. (కి. 

887 ర 
bE 

1. సమానమగు. | 

9. పంతమునకు వచ్చు. ( తెలం 
క్. 

1 సాటికివచ్చు. 

. దృఘాంతిమగు. 
రు 

. 1. అనుకూలమగు. 

ఏ, సమానమగు. 

ఏ. బాలు. 

సరిచేయు, చాలించు, చంపు. 

* సరిపడు. 

. సమానమగు; నమాధాననుగు, 

. నమానముగ నతిశేయిల్లు. 

. అయిపోవు; నశించు, వ్యవహారము 
చెడు; 

- నగించు. 

- సమవిభాగము సేయు. 

. ఫోలు, సమానమగు. 

. అ. క్ర. ఆధివ్యాధుల నలన మంచముపట్లి 
లు 

రావ సిదవు, చివర కెటో (బతుకు, 
య ౧౧ 

. లత్యు పెట్టు. 

. పరుగ్ఫ్కు వర్ణిల్లు. 

+ నరము (డబ్బు సర్హాడు 

వాలు పంచుకొను. 

“రారోయి దైత్వవికులార మూర లమరులతోడ 

సరిగాగ నమృతంబు నరుసుకొందురుగా ని; హే. స్వం 

దే. న. కం సరిగా నవుర్చు, 
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సర్దుకొను చే. న. కి. 1. నవరించుకొను. 

లి, నర్తుళాటు చేసికొను. 

సలించు ; చే. అ. శ. చలించు. 

సలగమాడు దే. అ. (కి. పశువులు అనుధ్యము తిను. 

సలపరించు దే. అ. క్రి. 1. కరువు బాధించు. 

౨. ఒడలున జ్వరము మొద లిడు. 

సలసల[కాగు:; చే. అ. కి. సళ్ళు తెరుచు కాగు 

సలసలమను : చే. అ. [క 1 శాల. 

౨, జేరు 

సలాము చేయు అన్య, దే. న, శ్ర. ఒంటిచేతితో ఫాలాఖివాదనము 

చేయు, సుకువూరి పరిణయము. 

సలికెపెట్టు బే. న. [క 1. నలికతో నరిచేయు. 

౨, పాటతో చెలుగు ( తెలం.) 

నలిక = చిన్న పాణి. 

ర పెట్టు : దే. న. (కి. నడేలునబ్దు చేయు. శుక. 
ల్లాపించు : సం. అ. కి. పరస్పరము నంభావించు. 

భించు : చే. అ. (క్రి. దుఃఖంచు. సలా. 9 ఆ, 
యత న . 
సపంంచు | ( చే. అ. క్రీ. నణము లోనగునవి పో కెత్తు, 
భం 
ళ్ళ పెట్టు చే. న. కి. నదులుచేయు. 

“శబరకాంతేలగుట్టు సనళ్ళంబెట్టు” మ.చ.. 

సళ్ళు చే. అ. డీ. డోకు, జూటు, వదలు. రూ. నడలు. 

సళ్ళుకొను చే. అ. కి. నడలుకొను. 

సవదరించు చే. న. శ్రి. 1. చక్క (జేయు. 

౨. భరించు. 

నీ నవదరించుటయెటు జరఠరగోళమునందు 
(య 

నవమమాసాన సానంబుడాఢశ. కానీ. 6 ఆ. 



సవరచేయు: చే. న. కి. చక్క_ జేయు. 

సవరణసేయు ; ) చే. న. డీ. 1. వాహానాదుల నలంకరించు. 

సవరణంచు 2. తప్పుదిదు. 
యు 

సవరపోవు జే. అ. [కి. పొలము చవుడెక్కు-. 

సవరించు : 'దే. న. (క్రి. 1. అలంకరించు. 
సవేంత చేయు: ౨. చక్కయజచు. 

న. కూర్చు. 

4. తాల్చు. 
న్ 

5. చేయు. 

6. తప్పుదిద్లు. 
ల్ 

7. ఛత్కారము చేయు. 

సవరిలు : చే. అ. కి. అందమగు: ఒప్పు. 
౧౧ ల 

సవరుచు ; దె. న. [కి. సవరించు; చితించు. 

సవరుచూష దే, అ. (కి. అందముమూవు. 

సవాలు చేయు అన్న. చే, న. [కిం (ప్రశ్నించు. 

సశిచేయు జే. అ. కి. సాగుకు సిద్ధమగు. 

సళిపోము ; డే. న. (శీ. నారుపోయు, 
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సా 
సా(6కించు ; చే న. (కి. సెంచుసట్టుచేయు. 

సాయ ; దే. న. కి. కాపాడు, పెంచు. 

సాంగదీయు: చే. న. (కి. 1. దీర్గ కరించు. 

2. బతిమాలు, 

స. విమర్శించు. 

సాంగిలంబడు : చే. న. క్రి. దండృపణామము చేయు. 
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సాగు : చే. అ, డీ దీర్భ మగు, దండాకారముగా నేలకు 

(ఆలు. 

సాకతముచే ము; చే. ను, (కి. ఉఊారడించు, అను గహాంచు. 

సాకిరియగు : "దే. అ (కి. సాత్యుము చెప్పు. 

సాకుబెటు : చే. న. (క్రి. నెవము పెటు. 
ఈం 6౬ 

సాకొత్క_రించు. సం. అ. కి. ప్రత్యకుమగు. 

సాగ(దీయు ; చే. న. శ్రీ. 1. లాగి పొడవుచేయు. 
2. (బతిమాలు. 

స. లేని విషయమును పెంచు. 

సాగదోలు: చే.న క్రి. క్రొత్తగా గిత్తలను వ్యనసాయము 
లోనికి చెచ్చు. 

సాగనంప్ప : దె. న. (క్షి ఆస్తులను కొంతదూరము పంపించు, 

సాగవేయు ; చే. న. (కి. చేర వేయు. 

సాగిందు: దే. అ. క్రి. జరిగించు; సౌగునట్టుచేయు. 

సాగు; చే. అ. (కి. 1 పోవు. 

ల (పనర్తిల్లు, 

లె. యత్నించు. 

4. జరగు. 

సాగు చేయు న డే. న. (కి. న్యనసాయము వేయు. 

సాగుదెంచు : చే. అ, 

సాగుమానము చేయు: 

(ne 

db . అ. (క్ర. నహగమనము వేయు. 

“అనిలోన. దిక్కన్న హతమాయెనయ్య 

ఆ మహాత్సుూని భార్య యతివుణ్య కాంత 

సాగుమానమువేసి జననాథ! కా. క. 

సాటియగు ; డే. అ. కి, సమానమగు. . 

న . అలో -. | సాడు : చే. న. కి. అర్సించు. 
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నాత్కరించు ఏ నం. న, డీ తేచూప మొందించు, 

(ఛన్మసాత్కరించు.) 

సాతాళించు : చే. స. కి. ఉక్కళించి పోపుచేయు. 

సాదమొందు : చే. అ. కి. నాశనమందు. 

“కాంచి కా భూరివిపూదము సాదమందగన్.” 
పాండు. 1. ఆ. 

సాదించు : చే. న. క్రి. 1. నెజవేర్చు. 

9, ననుకూర్చ్పు, 

ఏ. చెప్పు. 

4. పగదిర్సుకొను. 

5. [కొత్తగా వచ్చిన కోడలిని తను 
యింటి ఆచారముల కలవడునట్లు 

చేయు. 

(ఇది నించారూపకముగా నే యుండును.) 

అ, (కిం అన్నము వండు. 

సాదు దే. న. క్రి. పెంచు. 

సానపటు చే. న. (కి మెజుంగుదీర్చు, పదనుపెటు. 
౮5 వ, 

సానలుదేటు డే. అ. డి. 1. మెటుంగుందేబు. 

౨. ఆరినేరు. 

సాపడు . చే అ. కి. భోజనము చేయు. రూ. సావడు. 

సాపించు చే. స. కి. తిట్లు. 
ర 

సాము చేయు చే, అ (కిం కళ (తిష. 

నామృము పెట్టు: జే. అ. [కి. పోలిక పజచు. 

ఉదా; వాసికి నాకును సామ్యము పెట్టుదువా? 
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సాయంవడు 

సాయపడు: (న లు 5 

సాయముచేయు: ౧ ల డీ సౌహోయ్యపడు. 
సాయముససు 

సాయిదాపాయి దాగాపోవు; చే. అ. డీ. అన్యాన్యము నహాోయము గా 

నుండు. 

సారించు : చే, న. కి, చాచు, నరిదీయు, నారి సారించు. 

సారెవెట్టు దే. స. (కి. నూతన నధువును అ త్తవారింటికి 
పంప్రునపుడు తినుబండ హారములు, 

వస్తువులు, చీశెలు మొ॥నవి పంపు. 

సారా చేయు; అన్య. చే. న. శ. నరిచేయు. 

సాల్పడు : దె. అ. కి. చిక్కు_పడు. 

సాల్వడు : దే. అ. కి. నిస్పారమగు. ఒరగు, చాలుగాపడు, 

(మే. సరయు. 

సాళగించు : చే. అ. (కి. 'మేళన: 

సాహిత్యమిచ్చు: సం. అ. కి. భోజన మిచ్చు, 

5, 

వ 

(య 

నింగారెందు : చే, స. (కిం అలంకరించు. 

సిగంగో యు ల 
9 | చే. న. శ్ర. జట్టు నొజిగించు. 
౧గ(దయలుగ్సు రు 

సిగపటగో| తమను: 5 ను? ఆ 
ల్సి భబువ (కే య, డం కలకూ౦చు. 

౧౧ 

రా 

ce 

నవం వాంచ xX 

వా క్ {6 

రత 
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జే. అ. కీ. సిడిమాను వేయు, వీల లు వోరుపెటు, M౧ 
వ 

ఇ జలా క కా 
౮ 

ను, క. ౦౨ టి పెట్టు. (నె. జి.) నం. న. (క్. తెయారుమేయు. 

సనం. అ. (కి. ఆయ త్రవుస, 

నం. న. కి. సిద్ధాంతము చేయు. 
నం. అ. కి. ఈడేటు, సమకౌాడు. 
నం (కి. సాధించు. న. 

ట్ర డీ. మరణించు. 

: అన్య. దే. అ. కీ. మాటసాయపడు, 
జీ. ww డి. 1. కషప. 

A) 

౨. సిగుపడ్తు. 
౧ 

వ a 

poe (8 ల న ¥ 
౦ 

గ్ EN 
యా 
3 లో 

. డీ. కషాటు. 
6 6 

“కి. బెదరించు, పరాకమించు. 
- (కి పూనకముపూను, ఆవేశము నందు, 
(క. అలంకరించు; నరిచేయు, సాగుచేయు. 

“eae 

దే. న, (క్. లతీరస్క_రించు. 

న. (కీ. చీదరించు, నీత్కారమువేయు. 
దే. అ. శ. నాహిత్యమిచ్చు. 
అన్య. దే. న. (కి. ముద అగిం చు. 

(భమిడిపాటి అప్పకవి భామాకలాపము. 
చే. న. (కి. కోపముచే చీదరించు. 
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సుంకముపటు ; చే అ. (కి. 1. దొరతవముచేయు. 

2 పన్ను వనమూలయువేయు. 

సుంకురాల్చు వ చే. న, (కి. పాగ రడలిందచు. 

“సుర వకయులనుబటి సుంకు రాల్ఫీతిని.” 
1 ౭ 

క న. రా. సుం. 

నుకుమారిక౦ంచుకొను; నం. న. (క్రి. ఫొమలము గావించుళొను. 

సుఖించు : సం. అ. (కి. సుఖపడు 

సుడిగొను : దే. స. కి చుట్టుకొను చే. సనుడిగొలుప్పు 

సుదీ(బకు : చే. అ. (కి. సుడినడు (హూ 

సుడితిరుగు : చే. అ. కి. యోగ్యతకుమించు, అవృష్టము ప్రేమగ, 

సుడిప్యవుడు: జే అ. కి. 1. (వవాహాములో [క్రింద నేర్పడిన 
సండములవలన నీకు వలయముగా 

కత్సుుగసు, 

9, అసిలావర్త ముగు. 

సుతయందుకొను: చే. అ. కి. అదృష్టముపట్టు. 

సుడియు : దే. అ. శ్ర చుట్టి చుట్టి ఏ చు, చుట్టుకొను. 

సుడివడు : చే. అ. శ. 1 చుట్టుకొను, 

ప. చలించు 

గ క ప్ట్రములో మునుగు. 

సుడీవోవు : చే. అ. కి. న్యర్థ వ 

సుడిసు సృ ముబుచెప్పు చే. అ. [కి. అంగసాము, (దికమున నుడులకు 

సంబంధించిన సూ క్షములు చెప్పు. 

( చెంగల్వరాయని యెబజబుకల కథ 

సుణుగు :. దే. న. శ్రి. నంచించు. 
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సుగ్గగించు : చే. న. కి. బంగారులోనగు వానిని సుక్తెతో మిట 
న కు 

పల ములు చేకుండ నరిశేయు. నా ( 

సుద్ది చెయు : డే. న. కి. నుద్రపలు చు. 

సుద్దులాడు : చే. అ. కి. 1. సీకులు చెప్పు. 

౨, సోది చెప్పు. 

సుదులుచెప్పు డే , (క్ సుదుబు వెటు. 

అన © 3 చే క్రి ధ్ . రు జన జ్! 
నులు ట్టు అ. (క. ముచ్చటలు చెపు. (ఆలం) 

సునాయించిు : బె, అ. (కి. 1. గుడలు మొద లెనవి సనకుకొొను 
G రా దె 

9 వినిపించు. 

సున్నగిప్పు : చే. అ. శి. శూన్య మగు. 

సున్నచుట్లు : చే. న. (క్రి. పనిని పూర్తిగ పొడు నెట్టు. 

సున్నము చేయు: జే. న. క్రి. మెత్తగా చేయు. 
సున్నవెట్టు ; జె. అ. శ్ర. 1. ఎగగొట్టు. 

2. వంచించు. 

సుబ్బనచూజలా(డు; బే. న, (క్రి. పెద్దగా కొల్ల గొను. 
సుబ్బు : చే. అ. (కీ. బయలునడు. 

“నెలీవినరి యవుడ సుబ్చెడునది .” (పభా. 1. ఆ. 

సుబ్బువుట్టు : దే. అ. (క. నింద పుట్టు. 

ద్వి. దబ్బర యని దొరల్ తము గానకుండ 

సుబ్బువుట్టియు మళ్ళి జుడిగి చేరుచును. 

క.వ.రా. యుద, 

సుమాళీంచు ; చే, అ. డీ. పారనళ్యము నొందు. ౧ 

ద్వి. మునినాధ!. అన్నదమ్ములను మాచేత 

నసిపించుకొొని విహంగా థి రాజ్యంబు 

పాలీింప్రు చును వయోాబల గర్యములను 

కె లానమున కేన కాలానుగతిని 

మాలోన మేము సునూళించి. 

' క.న.రా. కిమ్ 0 
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సుర భిళలించు నం. అ. శీ సువానన వేయు. 

సురభీకరించు * నం. న. Er వానన కలచానినిగా6 చేయు. 

సురాళించు : దే. న. క. 1. దిగదుకుచు. 

2, (తప్పూ, 

ద్వి. ల లల ల. పొనంబువేత. 

జటె మింటికి జ తి సుర లెల మెచ్చ? 
cs) లం గా Ri 

జుటి సురాళించి సుంకు రొలంగ. 
లు 

క._వ.రా. యుద్ద. 

సురు6గు : జే. అ, [కి 1. అదృశ్యమగు. 

ఏ, వాము. 

క జాూడగాయటోను. 

సుజనుఖజిలాడు:; చే. . రీ. సుజుసుణజు వుండు. (కోవముతో.) 

సులాయిమాటను: చే. స. కి. చెప్పిసెట్లు 
౧౧ ' 

సుషువబచు: నం. న. శ. త్స వీపజి-చూ. 
© i వ 

సుపలొాయి౨ంచు; అశ్వ. దె. న. క. 1. బానంయగించు. 

సుసాయించు: భూ. సొసాయించు. 

సు పీ చేయు: అన్య. జే. అ. శ 1, అనానోగ్యము కలుగు. 
యాం 2 

9. ఒబదకించు. 
థి 

జ 
లలి 

సూచించు : నం. న. క్రీ. 3. జాడగా -తేలియం జేయు. 

9. తెలియజేయు. 

సూటించు : దే. స. క. వోల్చు, 

మ. సురకాంకల్ నరిరారు, యతునకులున్ 

సూటింపంగా రారు. ముల. సుం. 
గం 

సూటివడు ; చే. అ, (కి. సరిడాయ. 



897 నృష్యంచు 
డు 

సూడించు : 'చే. అ. కి. పగనొను. 

సూడుకొను; చే. అ. |కి. 1. పగగొను. 

PAR పగద్చ్ను. 

బు: 
సూడుశటు : దే. అ. క్రి. వికోధించు. 

wn) 

నూడుదిగు : చే అ. కి. పగదీర్సు. 

సూతపట్లు మి. న. క్రి. 1. సూ _తముతో ఫొలిచి నిర్గ యించు. 

2 దారముపట్ట నంకరఠర లేక “నె ఇంచు. 

సూతవడు : సం. అ. కి. జతేప ఘు; అనుహాలించు. 

సూ తపజచు ; నం. న. [కి 1. నవపగా కూర్చు, 

సూతమువెష్టు: ల, సూ తములుగా శెొయు. 

సూ(తిఐచు : నం. స. క. సూూతపంజచు; అనువంథధానము చేయు: 

సూ(తకరించు : నం. న, డ్ సూ రోపాయముగా జెప్పు. 

సూయాణము గ 6జేయు: చే. న. కి. విశ్రసపావహాం౦చు. 

సూయాణము ౨ నూచీయానము, 

సూదితో కుట్టుపనిచేని దాసిని పూరగము 

తలలో ధఏఎం-చెడినారు. 

(హెచ్. సెపయ్యంగారు, కర్ణాట 

పండితులు, నిరూపించిన యర్థము) 

సూరెగిలు ; దే. అ. కి పక్కళొదుగు. 

సూఇష్మంచు : నం. న. (కీ. తక్కు_వచేయు. 



"= 

౧ 

దే. న, Gl. రోయు. 

వ అనహ్యించుకొను. 

జే. న. E శకియించు. 

అన్య. చే. అ. |క్రీ. 1. భళీయను. 
౨. భాగడు. 

చే. స. [కిస న్నద్ధ పడనిచ్చు. 

డే, అ. కి. 1, అ అమ్ములఖొది కట్టు. 

ల సన్న ద్తుండగు. 
డి 

చే, అ. క్రి. (సెలగ + అను ఒక్క_ లెక్కను పూ ధ్ర 

చేసి “సెలగియని పలుకు (సుట్టికగలగ) 

. చెటు సన్నని లతకొమ్మలు పెట్టు. 
A) లు జ 

= క్రీ నణము గండిపడు. 

కి. విజృంభించు. 

క. ఆజ్ఞుయగు. 

కి. సెలనాటతు. 

Ez సాలెవేయు. 

E త EeEeRE . lL. ఆదావించు, 

ఏ. అనుమతించు. 

కీ. 5. దయచేయు- 

శ. ఖండించు. రూ. సెలగు. ఉ.వారి.£ఆ. 

సెలపోయు. 

- కి 1. మిక్కిలిగా నజచు. 

ఉదా: ఆమె మిక్కిలి సెలుగుచున్నది. 

ఏ. వాడు సెలీగివోస్తున్నా డు. 

ఏ. ఎందు కటు సెలుగుతాన్ర? 
౧౫ ఖో 

[6 ల$ 
(pe 



చే. అ. (శీ జెప్పిజిలు. 

న. శ. సంగహించు 

చే. అ. కి 1. బడలు 

2 గమ నొందు 

దే. అ. కి. బడలిక వాయు 

జే, అ, Er (శమనోవు 

సం. న, (కిం కొలుచు 

న్ స. శ్రీ. వివాహానంతరము వభూనరు! 

=) 

౧౨ 
| 

చే. న. కై, ఓర్పు కొను. 

ఆఅ. E మచిం చు. 

దే. న. (కి. సెరణసేయాు. 

సొ 

చే. అ. కి. అందను చెడిపోవు. 

చే. అ. శక్ర. అందగించు. 

చే. అ. క్రి సొంపగు. గూ. సాంపిలు, 

దే. అ. శక్ర. 1. పాఠరనళ్యము నొందు. 

2. బడలు, | 

3. సొక్కు. నక్క తినుటచే 

ఏకారము నొందు. 

రూ. 'వొక్కు_. 
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ఫొ గటాలాడు : జే. అ. (క్ర. జూదమాడు. 

సొ గయిందు. చే, న. (డి సాగయం- చేయు. 

సొాగయి : దే. అ. (క. చొక్క సరనశత్యము నొందు. 

నొగియించు : చే. అ. కి. సుఖంచు. 

ఫొగియు : చే. అ. కి. ఇంపగు, 

సౌటసాటవోవు :; చే. అ. కి. కృశించు. 

సొట్టవోవు : డే. అ. కి. లోహప్మాతాదులు దెబ్బతగిలి 

ఫొడుకొచు : డే. అ. క్రీ. ఒక కాగ్యము నితనులకం శు త్యరగా 

వేసి వారిని లేవిడిక్రొట్టు. 

నొ హైపెట్టు + చే, అ. కి. సొడుకొటు. 
స్రొనువే ము (కే రడ లి 

సొదసెట్లు : దే. అ. (కి. పిసును కలుగునట్లు తన కథ చెప్పు. 

సౌదవెళ్ళంబెట్టు: దె. అ. (క్రి. తన కథ చెప్పుకొను. 

సొదవేయు ; చే. అ. డీ: చుట్టుకొని మండు. 

సొన పెట్టు వ చే. అ, కీ. అచేపనిగా ఒక నిషయమును గూర్చి 

గణుగు. 

ఫొనాయించు : చే. స. శ: అమరు. సుకుమాంగీ పరిణయము, 

సొమ్మ (గొను : 

సొమ్మ వోవు ; (జ అ. క్రి. 1. మూర్చిల్లు, 

సామ్మసిల్లు 2 2. ఎక్కువగ బడలు. 

సౌరకాయలుకోయు : చే. అ, కీ. అబదములు కల్పించి గ ప్పగా 

చెప్పు. 

సొరగు : చే. అ. |. లీనవుగు. 

సొర వోయు : చే. అ, (కి. మెలికలు తిరుగు. 



హోంకు : 

హోయ్ : 

పోయుడించు : 

సోతోర్చు : 

సోడుముటు : 

సోదా చేయు : 
నోదిఎచు ; 

సో దెగొను : 

సో దెచెప్పు : 

సోబపడు : 

సోమించు : 

901 సోమించు 

ఏ చే. అ. కి. చెడిపోవు, వాడిపోవు. 

“ల ముంచు చం బువ్వుల చెట్లు శాకుగాకు 

అగుచునుండే. నా. య్య 

2. వెముఖ్యమునందు. 

క. నెరన్టమునందు. 

4 వెనుదీయు. 

స. క్రి. నచించు (శ్రీగిరి కురవంజి. 

నుడి 1. మందలించు. 

ల. పాచ్చరించు. 

ఏ. పొనలగించు. 

ఓ. న్యనహారము నతుకుపెట్టు. 

సో 
న. [క్రి తగులు, (గహ మావేశించు. 

dh gb 

స. (క్రి. గర్భకుడచు. 
అ, EF ఒత్తిడి! ఆగు, 

అ. కి. క పాలమున కెక్కు, వ్యాపించు. 

అన. దే. అ. శ. నోధించు. 

. స, శ్రీ. తోధించు. 

జె. అ. (కి. నోధించు. 

దే అ, కి. 1. రాగల మేలు కీడులను జెప్పు, 

౨. విసుగెతునటు మాటాడు. 
॥ ఎ ౧౧ ౧౧ 

దె. అ. కి. మీభపడు. 

చే, అ. కి. సరిపోలు, పర్యాకమించు. 

పబ్బుంభంచు, వ్యాపించు. 



గస : చ అ 

ఫోలించు డే, న 

సోలు : జే అ 

సంభించు : నం. అ 
అనాలి న 
బటి అం 

సవముసెయుః నం. న 
అణాల 

సుత్రించు ; సం, న 
PR 0 

సగించు : నం. న 
థి 
న్రాబంచు సం. స 

స్టిరకరించు నం.న 
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. 1. మదమెక్కు. 

2 పారవశ్యము (దెందు. 

మేం వనశత్యము పాందించు. 

౨, పీడించు. 

 l. వివశత్యమునొంది (వాలు. 

౨, కుకు. 

కి 

ం తొ బుపాటుపడు, జాటు. 

. పొదుగు, 

మ స్థాపనము చేయు, నిలుపు. 

. స్థిరము చేయు. 

ఆ 

ఇ 



ఇ 

స్ప 
ఆఅ, క. చలించు 

. అ. కి. మత్చరపడు, సోట్పడు. 

జ న (క్రి. స్పష్టము చేయు. 

ల డ a ల్ 

9. తోయ. 

=, అ, డి: లావా కలుగు. 

._ అ. కి. పగిలి మై కెగుకు, 

సె 
న. (కి 1. న రణమువేయు. 

౨. తలంచు. 

అ 

Mm 

. అ, కి. 1. అడంయగస. 

ల, నించు. రూ, స్ట 
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(సుక్కంబడు : చే. అ. (కి. దుఃఖం చుం 

సుష, సుక్కు. : డే ల, (కి. | 

బి 

PA 

ఓ. ముడుతపడు. 

ప్, చేను. 
౧ 

ద్ దుకఖైంచు. 

7. .దింతించు. 

గ, మూర్చ్భిల్లు. 
గాం 

9. నంకోచించుూ. 

10. వాడు. 

ll. చుట్టు కోను. 

12. చిక్కు. 

చును : చే. అ. క. 3. కందు. 

వొ కవులు. 

చ. కణచితి మెయ్యెడన్ వనము గక్కి_లి 

మోతని యందు నటి మూ 

కజుచినకాట్లకున్ వీశువ్రు 
కాయము తోలును (స్రుగదయ్య. నృ. ఫు. & 

ఉల్లి 

ప 
సం. అ. కి. "స్వెచ్చ వహి౦చు. 

సం. అ. కి, నిదురపోవు. 

ఇయంపాక మువ౦ప్క: సం. అ. కి. మోయిన (నాహిత్యము)పం 

గ్యయంపాక ము చేయు: నం. అ. కి. లోన దురూవాలు చేయు. 

5 a 2 

ర రో bm 
త గ్ర 

ళ్ 



905 హారియిం చ 

స్వ నచెప్పు: నం. న, శక. 1. సుళభయులు పలుకు. 

2 కార్య మును చేయ మూను. 

గ. ఉపగమించు. 

4. భొగను. (న_ర్హమానార్థ్గము నందు' 

స్వాగతించు: నం. న. క్రి. 1. స్వాగతము చెప్పు. 
od 

9. కుశల పశ్న లు వేయు. 

స్యాపిలు ; నం. అ. (క్రి. నిదురబోవు. 

స్వారీచేయు : అన్య. దే. అ. (క్ర. గుజ్బమెక్కి. పరుగౌత్తించు. 
స్వాహాచేయు: ) నం. న. శ్రీ. 1. మింగు. 

వ. నాశనము చేయు. 

స్వకరించు ; నం. న. కి. అంగీకరించు. 

"స్వెదచెంచు వి సం. అ. (కిం చమటపోయు. 

హా 
మళాంకరించు ; చే. అ. క్ర. అహంకరి౦ చు, 

హఠ మువట్టు * నం. అ. కి, పట్టుదలపట్టు. 

హడావుడి చేయు: అన్య. చే. అ. 8. [| 'సొందరచేయు. 

౨. కంగారువేయు. 

హాతమారు : మి. అ. (క్. నాశనమగు. 

హతమారు. : మి స శ్రీ. చంపు. 
| ల 

బాతు ; 
య డే, అ. | కి. అంటుకొొను. 

హతుతొను; | న్ లాం 
pane 2) 

హత్యచేయు సం. స, కి. చంపు. 

హాద్రించు /) నం. న. కి. 1. చంపు. 

హరియించు : ౨. దొంగిలించు. 

ఏ. కరలగివోవు. 

(హోరతిక ర్ఫూరము మున్నగునః 

4. ఇగిరివోవు. 
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హరీమను 
హారీయను. సం. అ. కి. మరణించు. 

హరవగు: చ. అ. (కి. అండమగు, 

హారుసించు: 
హరుషించు: | దై. ఆఅ. (కి. హర్ది౦చు, 

హారి ౦చు; సం. అ. క్. నంతోషించు. 

హలా చే ము; అన్య. చే. న. శ. లగ్గయెకుు_. రంగా, 2 ఆ. 

హావణించు : దే న. (క. 1. అలంకరించు. 

౨. తరించు. 

ల. చక్క_యబజచు, 

4. ఉంచు, 

5. రచించు. 

రఘునాథ నాయ కాభ్యుదయము. 

హవణీము : చే అ. క్రీ. 1. (పకాశించు. 
౧౧ 

లి. విజృంభిం చు. 

హవణువజచు : చే. న. క్ర. సమకూమ్సు. పాం, మా. 

హవులు పెట్టు ఎ నం. న. కి. యజ్ఞములందు హానిర్భాగము లిచ్చు. 
హణఎం౦చు : సనం. అ. కీ. నవ్వు. 

హళాహళిబే ము: చే. అ. [క 1. కలక లధగని చేయు. 

2. నం భమించు. 

న. పర్మాక్రమించు, 

హో 
హాజరు అగు : అన్య. దే. అ, శీ ఎదుటపడు. 
సోజపచేయుంచు;: అన్య. దే. న, (కి. l. పట్ట తెప్పించు. కు.రా. 

హాజరుపెట్టు : | 2 వ్యక్తులను ఎదుట పెట్టు- 

ఏ. ఆయ త్రపజుచు. 

గంగా పార్వతీ సంవాదము, 



హోరతిపటు ; 

హోవళి చేయు ; 

హాోసించు : 

హాస్యమాడు : 

హాస్యముపట్లు : 

బాతమగు ; 

హిత్రవగు : 

హితవులుచెప్పు: నం. 

హంంకరించు : 

సుంకారించు : 

జె. 

చ. 

దే. 

907 హుళుకి య 

Cn 

క అన్య. ద్. స, Er 1. పోపదనుపెటు. 

ను. 

అ, 

న, 

నా 

యల్ 

ద్ని 

లు 
ఏ. అయ తపబటచు. 

గంగా పార్యతీ సంవాద; 

క. హోరతియి ము. 

శ. ఆప క్రి నెజుపు. 

(కి. ఉప దవము కలుగించు . 

(కః ఎగతాళి చేయు 

డీ. నలుగురు కలిపి ఎగతాళిచేయు. 

క్షు 

0 

క 1. చంఫు. 

౨, చాధణించు. 

కి. 1. ఉంపగు. 

2, నేలగు, 

3. యోగ్యమగు. 

4 రుచించు. 

అ. క. బున్ధులు చెప్పు. 

నాం 

సం. అ. (శ్ర. హుమ్మని ధ్యనిచేయు, 

హుసుక్కి చేయు : అన్య దే, అ. (క్రీం మాయముగు. 

న, కిం మాయలునేయు. 

హుళుక్కి యగు: అన్య. చే అ. [క L ఉ త్తదగు. 

బి, వ్యర్థవుగు. 
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హుషారిచ్చు : అన్య. డే శ్రీ. సాచ్చరిక పలుకు. 
హుసివోవు : హిం. స గ చాచ్చుకొొనిపో వు. 
హూనము చేసికొ ను: చే, అ. కి. ఒమ్మి నలంగటనొ టుకొను. 

హూనహూనమగు: చే. అ. (క్రీ. ఒడలు నలగు. 

బా 

హెచ్చరించు ") చే. న. కి. 1. హాచ్చరిక సేయు. 

హాచ్చరికించు ౨. హుపారు చేయు. 

భూ. ఎచ్చరించు. 

బొచ్చరిల్లు చీ. అ. (క. పాచ్చరికపడు. 

బాద్సించు చే. స కి. ఎక్కు_న వేయు. 

హెచ్చిల్లు: దె, ట్ర డి. ఎక్కు_నగు, 

వాచ్చు 3 దె. -అ, క. ఎచ్చు. 

యాచ్చులాడు చే. అ. (క్రై (పగల్బములాడు, 

జమ 
0? 

హూ బీలుచేయు : అన్య. చే. అ. (క్. విన్నవించు. 

లీలావతీ కల్యాణ 

'హీమా హమీయగు: అన్య. చే. అ. కి. ఘనకుగు, 

హామించు : సం, ఆ, (కి. బంగార నూగు. 

హౌరామిచేయు : చే. న. [కి 1. హింసించు. 
2. ఆప దన పెట్టు, 

హేరాళము సేయు: చే. న, కి. అధోముచేయు 

భా. వరాళముచే 

హెశనముసేయు: జే. స. కి. వెక్కిరించు. 

బొషించు ; నం, అ. కి. గుజ్జుము సకిలించు. 



[గంథ సంకేత పటిక 

(ైంథముల 

KS న Rn En రా రి 

'చులబేంఖ 
1. | అచలా అచలాత్నిజాపరిణయం ఆ. స. వెంకటాచార్యకని. 

2. అచ్చ. భా.|అచ్చ తెలు భారవి | ఆ. 5. (శీరావుకవి. 

సి అచ్చ రా.|అచ్చ రోనుంగు 

రామాయణము 

నాల. బాలకాండము 

అయా. అ యోభ్యా 

కాండము 

ఆర. అరణ్య కాండము కాం. 6 

కిపీ_౦. కిన ౦థా కాండ 

సుం. సుందరాకాండము 

యు, యుద్గకాందము 

4. అధ్యా. అభ్యాత్న కాం. 7| కోటనురాజు 

రామాయణము నాగయామాత్యుడు 

డ్. ఉ త్తరకాండము 

ర. అని, అనిగుద్దదరి_ త్రము ఆ 5 కనుపర్తి అబ్బ యా 

6. | అను. _ |అనుభవసారము ఏకాశా(| పాల్కురికి 
(పద్యము) నము సోమనాథుడు 

7. | అప్ప. |అప్పకవీయము ఆ. 5 | కాకునూరి అప్పకవి 

8. (అ. మ. క, అహ్పమహీసి కళ్యాణము ఆ. 8 | తిరు వేంగళనాథుడు 

ల (ద్విపద) 

9. | అహా, అహల్యా సం్యకందనము ఆ. 8 | నముఖము వేంకట 

కృష్ణప్ప నాయకుడు 



(గంథముల 

కలసీఖ్య 

10. | అం. చం. ఆంధ చర దాలోకము అడిదము సూరకవి. 
11. | అం. ఛా. ఆంధ భాషా ర్గనము కాం. ఏ |నుదుకుపాటి వంక 

| (నిఘంటువు నార్యుడు 

12. | అం. శే. |అం్మధనామ శేషము అడిదము సూరికొవి 

(నిఘంటువు) 
10. | ఆం. నం. ఆం ధనామ పెళ్ డిపాటి "టి లక్ష్మణకవి 

సం|గవహాము 

(నిఘంటువు) 

దేవ, 'దేనవస్టు 

మాన. వూ] నవ ను 

స్ గవర | 
త్రి, తెర్వగ్వ ప్ల నస్టలు. ౨ 

నా. నానార్థనస్ట 

14. ఆం. పద. ఆం|ధపడాక రము 

15. ' ఆము. ఆము కమాల్య ద ఆ 6 ౧, వ్హ చేనరాయలు 

16. | విందు.  ఇందువుతీపరిణయము ఆ. 6 సమకూరి 

17. ఇందు. రా. ఇందువులీపరిణయము అ ఓ |తెనాలిరామభ్ళదకని 

18. |ఉ. రా. ఉత్తర రామాయణములఆ. 8 కంకంటి పాపరాజు 

19. | ఉ. హరి. ఉత్తర హరినంశము అ. 5 నాభన సోమనాధుకు 

20. ఉ. హరిశ్చ. ఉత్తర హరిశ్చందో ఆ. 4 తక్కెళ్ళపాటి లింగన 

వాఖ్యానము 

౨1. | శా. క  కొాటవురాజు కథ 

ee (డ్వివద) 



(౫౦థనుల 

సంఖ్య ధం | (గ్రంథ యందలి (గ్రంథక ర్రల 

సం కకేములు. నామములు ఆళశ్వాసా నామములు 

దులనంఖ్య 

౨2. |కకు. [1 కుస్టవిజయము ఆ, 0. మశై అన౦త 

భూపాలుడు 

బిసి, కలు. శ. కలునాయిశతకము డబ్బీకు నరసు 
౨4, క. న, రా. కట్టానరద రాజు కట్టానరదరాజు 

రామాయణము 

చాల. అయోధ్య. ఆర. 

కిపి,_౦0. సుం. యుద. 

95, కసీక కవికర్ణ్ల రసాయనము ఇ ఆ. 6 నంకుసాల 

నృసింహకవి 

౨6. కవిచా. శ. కవిచాడప్పృశతకము కపిచెాడప్పు 

౨7. కఏవిజ, కవిజనరంజనము ఆ. ఏ అడిదము నూరకవి 

౨. కవిజనా. కవిజన్నాశయము అధికార "వేములవాడ భీమకవి 

సంజ్ఞ. నంజ్ఞాధి కారము ములు 4. 

నృ. వృత్తాఖకారము 

జాతి. జాత్యధికారము 

దోషా. దోపాధకారము 

౨9, |కపిరాొ కవిరాజ మనోరంజనము|ఆ, 5 కనుపర్తి అబ్బయా 

30. కపిన కనినర్నగా రుడము ఆ. ల |కాచన బసనన్న 

31. కళా. కళాపూర్ణోదయము ఆ. 8 పింగళి సూరన 

౫2. కార్తిక కార్మిక మాహాత్మ్యము కుందు ర్తి వేంకటా 

చలపతి 

88, కాబ్యా. కావ్యాలంకార ఉల్లాస విన్నకోట పెద్దన్న 

చమూ డామవుణిములు 9 



[౧ ౦థముల 

సంఖ [గ్రంథ గంధి యందలి | గంథక కృ ర 

[| సంకేతములు నామములు ఆఅళ్వానా నామములం 

దుల సంఖ ం ఫి 

౫4. కానీ. "గాఖీఖండము ఆ. 7 'వీనాధుడు 

రర. కాళ. కాళహా మహాత్య ఆ. 8 ధూర్జటి 

96. కాళ. శ. కాళవాన్సీ స్త్శ్వేర న్రతక్షము ధూర్హటి 

957. |కిరా. కిరా తాస్ట్ర నయము ఆ. 5 నోపాలుని సింగయ 

సరి. కుచేల. కుచె లో పాఖ్యానము ఆ. 3 గట్టుుపభువు 
లు 

ఏ9. కవల, కునలయాశ్య చర్మితము ఆ. న నవరము చిన నారా 

| యణకవి 

40. కు. నం. కుమారనంభనవము ఆ. 12 నన్నెచోడుడు 

41. క. ర్ కృపక రామృతము ఆ. ఏ (వెలగపూడి నెంగన 
అం ఆ 

42. కృ. శకుం. శకుంతలా పరిణయముతఆ. స కృష్ణకని 

43. ప వ సిజయ ఇ గూడటి కృష్ణ కృష్ణ రాజవిజయము ఆ 4 కుమాగ భార 

44. కృష్ణ. నత. క్నషశతకము నృసింహకవి 
a లం 

49, మూ, వే చుం, . కేటి స 4 కసా ఖస్తైభ్యుదయము ఆ. 5 గొం తటి సూరన్న 

46. కయూర. 'కియారబాహు ఆ. 4 మంచన 

చరి త్రము 

47. శ్రీజా. కీడాభిరామము ఆ, నల్హ భరా మక వి 

48. గంధ. గంధవహాము ఆ. మంచర్హ వాసుచేనకవి 

తీ9. గాభే. గా భేయోపాఖ్యానము చితక కవి అనంతా 

ఏ0. |గోపీ. రా. నోపీనాధరామాయణ గోపీనాధవెంకటకవి 

51. ఘటికా. ఘటికాచలమాహోత్య ఆ. తీ తెనాలిరావాకృష్ణుడు 
(a 

వలి, . a) . పలవన 2 చంద చం దభాను చరితము ఆ. 5 తరిగొప్పులమల్ల న్న 

లికె. చంద. వి. చందెేఖావిలాపము (ఆ. శ కూచిమంచి జగ్గకవి 

5%. .చంటదా. ,చండాంగద చరితము[ఆ. 6 ఫెడివుటి వేంకటపతి 
a టి 



56. 

ఏ7, 

68. 

69. 

(గ్రంథముల 

[గ్రంథ రంభ యందలి (గంధక ర్హల 
సంకేతములు నామములు ఆళ్వాసా నామనులు 

దుల'నంఖ్య 

చం నందితా పరిణయము ఆ. 6 త్రీ సురధిమాథభన 

రాయ, పభున్ర 

చం. రా. చంపూ ఆ. ర బుగగదకని 

రామాయణము వంకటాచలపతి 

చమ. చమత్కారవముంజరి |ఆ. శ సింహ్మోది నేంకటా 

2 చార్యులు 

చితభా. చితభారతము ఆ ర |చరికొండ ధర్మన్న 

చెన్న. చెన్న బసనప్రురాణము ఆ. $ అ త్తనూరపాపకవి 

జావ న . జావ్నా వీ మా హోత్మ్య ఆ. 4 ఏనుగు లక్సణక వ 

వై. భా. జెమినీ భారతము ఆ. ర పిల్ల లమ్జో వినపెర 

(అశ్వ మేధపర్యము) భదుడు 

తపతీ. తపతీవంనరణో ఆ. 5 అద్దంకి గంగాధరకపి 

పాఖాగవము 

దశకు దశకుమార చరితము ఆ. 12 కేతన 
దశా. దశానతార చరితము 'ఆ. 10 ధరణిబేవుల రావు 

యామాత్య్యుడు 

దా. శే దాశ రథిశతకము కంచెర్లగో పన్న 

దిలీప, దిలీప చరితము ఆ. 4 కొటికలపూడి 

సెంకటకృష్లక వి 

ద్వా. (సింప*ినన) ఆ. 12 ఫొజువినోపరాజు 

| దార తింశిక 

ద్భ.కో.భా, ద్విపదభాగవతము వృ_౦. 192|ఫవోనీకునాధు శు 
ద్వి. తె, సా. ద్విపదనారంగధర ఆ. 2 కూచిమంచి తిమ్నుకని 

చరిత్రము 



(గొంధముల 

3 | (గం (గ్రంథ యందలి (గంధక రల 

సంక (ంచశీతములు నామములు ఆశ్యా నామములు 

దూ అసంఖ్యు 

70. (ద్యి నల. (ద్విపద నలచర్నిత్రము (ధా. 5 |చక్రపురి రాఘవా 

71. ద్వి. పరమ. దిగ్రపద పరమయోగి ఆ. 5 తాళ్ళపాక 

విలానము తిరు వేంగళ నాధుడు 

72, ద్వి. భార. ద్విపద భారతము ఆ. 5 |కిమున 

(విరాటపర్వము) 

72. ద్వి. శ.సా. ద్విపద సారంగధర ఆ. ౪ వాణాల 

చరిత్రము, శంభుడాసుడు 

74. ద్వి. భాగ." ద్యిపదభాగవతము. నస్క 0. 1వాడికి సింగన్న 

(దశమన్క_౦ధము) 

7ర్. ది(. హారి. దిపదవారిశ్చం(ద భా. 2 గౌరన 

శతకము 

76. ధనా. ననాఖరామము ఆ. సీ సూరన 

77. ధర్మ. ఛర్మఖండము ఆ, 9 ఈదులపల్ని భవానీ 

సంక రుడు 

75. (ఆం. ధా. |ఆంధధాతుమాల పరవస్తు 

చిన్నయసూరి 

79. |నరన, నరనభూహానీయము ఆ. 5 మూ రికవి 

80. నన (నాధ) నవనాధ చర్మితము ద్వి. భా. గౌరన 

81. నా. పంచ. పంచ తంతము ఆ. 5 ' నారాయణకవి 

59. నార నారసింహవురాణము ఆ. హారిభట్టు 

(ఆత ర భాగము) 

| 



(స౦థముల ; 

సంఖ్య! _ లంట (గ్రంథ యందలి (గంధక రల 

సం కతేములు నామముజఖు ఆళ్వానా నామములు 

దుల'పంఖ్య 

83. నిరం. నిరంకుకో పొ భ్యానము ఆ. 4 కందుకూరి షదయ 

84. నిర్వ. నిర్భచనోతృర ఆ. 10 తిక్క_నసోమయాజి 

రావూయణము 

రక. నీతి. నీతి సీసపడ్య శతకము తాళ్ళపాక తిమ్మయ 
86 నీలా. నీలాసుందనీ పరిణయము'ఆ. శి కాచి కుం౦చి తిమ్ముక వి 

87. నృసిం నృసింహస్రరాణము (ఆ. ఎక పగడ | 

రని. నైష, శృంగార నెహషధము ఆ. నీ 'కీనాభుడు 

89. పండితా. పండితారాధ పాలకురికి 

చరితము (ద్విపద) సోమనాథుడు 

దీతూ. దీయా ప్రకరణము పకరణ 

ములు స్ట్ 

పురా. పుశాతేన్నపక 

రణము 

వాచ. వాద పక రణము 

మహమ. వమహివు 

(పకరణము 

ప ర్య-పర్వతే (పకరణము 

90. పద్మ. పద్నపురాణము ఆ. 10 వాడికి సింగన్న 

(ఉత్త రఖండము) 

91. పరను పరగుయోాగివిలానము ఆ. తిమ్మనృపాలుకు 

92. 'పాంచా. |పాంచాలీ పరిణయము అఆ. కాక మానిమూ ర్తెకవి 
93. పాండు పాండురంగ ఆ తెనాలి రామకృష్ణుడు 

మాహాత్మ్యము 

94. (పారి. పారిజాతాపపారణము ఆ. 5 నంది తిమ్మన 



[గ్రంధముల 

సంఖ్య ర్ట (గ్రంథ యందలి (ైంథకర్తల 
సంెకితేములు ' “నామములు అళ్వాసా “నామములు 

| దులవంఖ్యి 

95. పార. _ |పార్యతీపరిణయము అ. 6 |కోటిక్రీరాయ 
రఘునాథ తఊొం 

మాన్ వహీ పాలు, 

96. పి. శకుం. శకుంతలాపరిణయము ఆ. 4 పిీలలముణి పినవ్ 
౧౧ టి ఛు. 

97, నెః సకుం. శఛశకుంతలాపరిణయము |ఆ. గి పెద్దాడ నాగరాజు 

93. |పబంధ. [పబంధరాజ వేంకకు |ఆ. 1 గణనరవు 

శ్యరవిలాసము చేంకటక 

99. | పబోధ. | పబోధ చందో ఆ. ధ్ నందిముల్ల య-ఘం 

దయము ' సింగం 

100. వభా. పభానతీ, వద్యుళ్ను ముల, 5 |ఫిరగళి నూరన 

101.పభు. (లిం) ప్రభులింగలిల. ద్విపద ఆ. వీకుప ర్రిసోముయ 
(ఒకొక, ఆళ్వాన 

మునకు అయి దెదు 

గతులు గలవు) 

102.|ప. మణి. (వబంధమణిభూ షణము 

103. బన. పు. _|బననపురాణము ఆ. 7  'పాలకురికి సోవున 

. (ద్విపద) 

104.,బహు. బహుళిశం చరితము ఆ. 5  దావురల 

చేంగళనాయకు, 

105. బిల్ల. బిల్ల ణేయము అ స్ పండి పెద్దక స్థా 

106. (బ్రహ్మో, బ్రహ్మో త్తేర ఖండము ఆ. ఫ్ శ్రీధరమ లై 

వేంకటరామః 

(బాణ్యనిఘ౦టువు బౌనుదొొర 



గొంథముల 

) (గ్రంథ (గ్రంథ యందలి (గ్రంథక రల 

సంకు సంకేతములు నామములు అళాాసా నామములు 

| దుల సంఖ్య 

108.భ ర్భృ. |భ ర్భృహారి సుభావితము[శతక  |ఏనుగు లక్షుణకవి 
ములు ర 

సీ. సీలిశతకము 

శృ. శృంగారశతకము 

109. భల్లా. భల్లాణచరి త్రము ఆ. 5 వా లేశ్వరుడు 

110. భాగ. భాగవతము న్క_౦. 12 బమ్మెరపోత రాజు 

111. భాను. భానుమతీ పరిణయముఆ. 4  శేంటూరి రంగరాజు 

112. భార. భారతము పర కవితేయము 

సభా. పర్వము ఆ. 2 

ఆర, అరణ్యపర్యము 

పీరా, వరాటపర్య్వము 

ఉద్యో. ఉదో వగ 

భీహ్మ. భీవ్మపర్వము 

ఆ 5 

(దో. (దోణపర్వము 

ఆ 5. 

శల్య. శల్యప ర్వ్యముఆ ల 

ఆది. ఆదిపర్వము ౪.8 

6, 7 

ఆ. లే 

పరం౦ంము ఆ. 4 

కర్ణ, క ర్ణపర్వము ఆఫ. 

ములు 18(నన్నయ, తిక్కన, 
ఎక్టా పగడ.) 
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గంధ 
సంకు CL 

ఫీ సంకేతములు 

(ైంథముల 

యందలి 

ఆళ్వాసా 

దులసంకర్థ 
2 

ఆను. ఆనుశాననిక 

పరంము ఆవ్. 

అశ. అశ్వ మేధ 

పర్వము ఆ 4, 

|'ఆ శ. ఆశమవాన 

పర్వము ఆ ౨. 

మదా. హోూనలపర్యము. 

(అచ్చ తెనుంగు రామా 

యణము కడ నున్నట్లు 

దీనికి కాండము 

లెటుంగునది 

భాస్క_రశతకము 

భీమేశ్వర పురాణము 

ఇభషజకల్సము 

భోజరాజీయము 

భాస్క_ కుడు 

లోనగువాకు 

మారద చెంకయ 

శ్రీనాథుడు 

బహు పాద 

వెంక టాచార్యుడు 

అనంతామాత్యుడు 



ll 

| [గ్రంధముల | 

సంఖ్య, ) గ్ (గ్రంథ యందలి (గ్రంథకర్టల 

నంకెతేయులు “నామములు | ఆశ్వాసా నామములు 

దులపంఖ్యి 

118.1భోజసుతా. |భ్ర్యోజసు తా పరిణయము]ఆ: $ వొటీశ్యరకవి 

110. చముునుచ మనుచరి తము ఆ. 6 

120. [మల్ల . నుల్హ భూ పాలీయము శతక |ఎలకూచి 

ములు గి బాలసరన్యకి 

121. |[కుల్హుపు. మల్వుపు రాణము ఆ. ఉనుదురుపాటి 

( చేనమ ల్ల చరిత్రము) వేంకనార్వుడు 

129. 'నుల్హణ నుల్లణ చరిత్ర ఆ. సి |ఎడవాటి ఎజ్జన్న 

123.|మార్క_. |మార్క-౦డోయ ఆ 5 మారన 

పురాణము 

194. ముకుంద. 'ముకుందపిలానము ఆ. 3 కాణాచిపెద్దన్న 

125. మృ. వి. మృత్యు ంజయవిలానము ఆ. సే నోంగులపాటి 

కూర్మదాసుడు 

126, మై. మైరానణ చరిత్రము ఆ. 3౫ మాడయకవి 

127.1ము. రా. ముల రామాయణము కాం. 6 మొల 

125.|!యయా యయాతిచరి, తము ఆ, 5 పొన్నగంటి 

తెలగనార్యుడు 

129.|రంగా. రంగరాయ చరి తము ౪. 8 దిట్టక ని 

నారాయణకవి 

10.|రం. రా. రంగనాధ కాం. 6 రంగనాథుడు 

రామాయణము 

101.50. రా,ఉ.రంగనాథ కాం. 1 |కాచభూపతి 

రామాయణము ఏఠల రాజా 

ఉత్తర "కాండము 

(ద్విపద 
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(గంథముల 

దుల'సంఖ్య . 

1892.|రఘు. రఘునంశము ఆ. 10 |అన్రశూారి కచ్చుయ్య 

189. రభఘునా రఘునాధాభ్యు దయము వజయ రాఘనక ని 

1834. రత్న. రత్న పరీక్ష భెరనకవి 

185. రన. రస మంజరి గుచ్చ సురతాని వోదండపతి 

ములు గీ 

136. రసా. రసాభరణము ఆ. 4 అనంతామాత్యుడు 

13'7. రసిక. రసిక జనము నోఖి ౪. 7 కూచిమంచితిరుకని 

రామము 

158. రాఘన. |రాఘవపాండపీయము (ఆఆ. 4 పింగళి సూరన్న 
139. రాజనో. రాజగోపాల విలానము'ఆ. 5 కాళయ 

140.|రాజ. చ. రాజశేఖర చరితము ఆ, శి మాదయగారిమల్ల న 
141. రాజ. వి. |రాజకేఖక విలానము (ఆ. ఏ కరాచిమంచితిమ్మక ని 
142. రాధా. _ |రాధామాధపీయము చింతలపూడి " 

ఎల్లనార్వ్యుడు 

143, రాధికా రాధికాసాంత్యనము ఆ. 4 ముద్దుపళని 
144. రావు. "రావురాజీయము ఆ. 1 వెంకయ్య 

145. రావులిం. రామలింగెశ్వర అడిదము సూరన్న 

ఛతకము 

146. రామూ. 'రామాభ్యుదయము ఆ.గి అయ్యలరాజు 

రామభట్టు 

147. రామే, రామేశ్వర ఆ. 5 ఏనుగు లత్మణకవి 

145. రా.వి రాజవాహాన విజయము|ఆ. 5 కాకవూని 

మూరి కవి 
149. రుక్నా. రుక్మాంగద చరితము, $5 వెఢకపవి మల్లన 



12 

గొంథముల 

సంఖ [గంధ గంధ యందలి (గ్రంథకర్త వ్ 

ఫీ “సంకేతములు నానుములు అక్యాసనా నాకము లు 

దుల సంఖ్య 

150. ముకి. రుక్లిణే పరిణయము  |ఆ. 5 కూచిరుంచి తిళ్ళుక వి 
‘UU 

151.'లతుణ. లత ణసార ఆ. సె చితక ని సెద్దన్న 
ఏ 

159.'ల. ని. లఘ్మేవిలాసము ఆ. 5 రాయసము 

వేంకటపతి 

153. 'వరావా. వరావాసురాణ ము ఆ. 12 |వందినుల య్య 
జ 

na) 

ఘుంటసింగన 

154. వసు. నసు చరితము 66. రామరాజ 

భూ ష[ుడు 

155 నా. రా. వాసిష్టరామూయణము ఆ, ద్ వడికి సింగన్న 

156. |వాల్ళి. వాల్మీకి చరితము ఆ, న. రఘునాధ 

భూపాలుడు 

157. విక్ర. పక మార్క చరిత్రము ఆ. 3 జక్కన 

155. విజ. వి. _విజయవిలానము ఆ. స చేమకూర వేంకటకవి 

15). నిజా. పిజ్జా నేశ్వరీయము కాం. ఏ కేతన 

160.వి. న. పజయనందన విలానముఆ. గ, వుంగళగిరి ఆనందకి 

161.2. ఫు, పషువ్రురాణము ఆ.8 నెనె లకంటి సూరన 
౬౯a | 

162. పస్తుమా. సిమ్ధుమాయా చింతలపూడి 

నాటకము ఎల నార్యుశు 
“0 

163. వి, (ప. విపనారాయణ ఆ. ప్ చెదలవాడమల్టయ్య 
| mn 

F _ చరిత్రము 

164. వీధి. ఏధినాటకము (శ్రీనాధుడు 
165. విర. ఏరభ దవిజయము ఆం 4 బమ్మెరపోతన 

166. వేంక. వేంకశుశాంధము  |వరులు.క|గణనరపు వేంకటకవి 
౧ 

| (ముటువు 
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నా 

గ్రంథముల 

సంఖ్య ర ౦థ (గంధ ' యందలి (్రంథకరక్యల 

బి, నంెకితేయులం నామములు ఆళశ్చాసా "నామములు 

| చులస౦ఖ్య 

167. శ పంచ. పంపకం క్రడు [అ 5 |వేంకటనాధుడు ||| 

168. సెం. మా. 'వేంకబాచల ఆ. 6 తరి గొండ వెంక ము 

మాస హాత్మము, 

169. వేణు. వణుగోసాలశతేకము 

170. వేమన. -వేవున శతకము భాగ. ఏ 'వేమనయోాగి 

1Tl. వైజ, వై దయంతీ నిలానము ఆ. ఓ సొారంగు తమ్మయ్య 

172. శ. ర. శబ్బరత్నా కరము బహుజనపల్లి 

(నిఘంటువు) నుల రొవముచామ్యులు 

173.|శశాం.  శఖాంకనిజయము ఆ. ఫ్ శేషము వేంకటపతి 

174. శా. స. మ. శాసనపడ్య మంజరి 

175. వివధ. శినధర్యో త్తరము ఆ. ర మల్లారెడ్డికవి 

176. శివర. శివరహన్యఖండము అ. 10 కోకరారి 

. నేంకటాచలపతి 

= 1/౧ తవరా. శ్వర్శాతి ఆ, 4 డనాధుడు 

173. శివ. సా. శివతతంసారము మలి కార్షున 
యి ౧౧ జ 

పండితారాధ్యుడు 

179. శుక. శుకన ప్రణి ఆ. 4 కడదిగిపతినాయకుడు 

150.శ్కు చ శుక చరి తము ఆ. 5 |పరశురామ 

| పంతులరామమూ- ర్తి 
కని 

181. శృంగా. శృంగార రనమంజరి సురతాని కోదండపతి 

152. శేవ. | శేవధర్సము ఆ. 5 |కామరపలితి తిమ్మయ్య 
18». శ్రీరం. శ్రీరంగ మాహాత్మ్యము అ. స్ 'భెరవకపి. 

. 



[౧౦భముల; 

సంపా [గ౦ధ్ (ంథ యందలి (గంధక ర్తల 

ర సంెకేశే ములు నామములు ఆళ్వాసా; నామములు 

[దుల సంకర 

14 కోరం. మ. (శ్రీరంగ మాహోక్ళ్యము[ఆ. 10 కట్టా నరద 
రాజేం దుకు 

135.|వ, చ. |వట్నుశ్రన ర్తి చితముఆ. 8 |కుల్లాశెడ్డికవి 
186 .ఫోకోడ, హోడశకుమారచరి త్రము ఆ, రి వెన్న లకంటి 

అన్నయ్యా 

15'7.,5కల. న. |నకలనీతి సళ్ముతను మడికిసింగన్న 

188 పత, సాం. నత్యభామా లింగనవముక[్టు 

సాంత్యనము కా మేశ్వరకస్ 

1689..నమోర.  నమారకుమూర ఆ. 7 పుష్పగిరి తిమ్మన 

విజయము ' 

190. నర్వ. సా వర్వలతుణసార కూచిమంచితిచ్నుక వి 

సం గహాము 

191. ళస్యా. ఫస్యానందము దోనయా 

మాత్యుడు 

192. సాం. ని. సాంబనిఫఘంటును నష్తులు. 5 క స్తూరి రంగకవి 

19. సాంబో. సాంబోపా భ్యానము ఆ. 5 రంగప్పరాజు 

104. సానందో. సానందో పాట్యానము ఆ. 5 శివరావుకవి 

195. సారంగ. సారంగధరచర్మితము ఆ. నె చేరుకూర వేంకటకని 

196. సిం. నార ॥సింహో(ది నారసింహ నోగులపాటి 

నగతకము కరూర్మదాసుడు 

197.|పసీతారా. |పీతారామాంజనేయ పపుశురావుపంతుల 

నంవాదము | గసరులింగమూ రి 

198. సీతావి.  సీతావిజయము క్ 4 మర్లనకవి - 

(శతకంక రామా 

యణమ్నుy 
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[౧౦థిముల 

(దులసంఖ్య క 

199. |సీమం. (సకన్ కళ్యాణము ఆ. 9 పెనుమళ్ళ 

సోమముం తి 

200. |నుద సుదేఖీణాపరిణయము ఆ. $5 |కెనాలి అన్నయ 

201.|సుదంశా. సుదంతాపరిణయము ఆ. 4 అళుఘరికవి 

(ాత్మాపపి) 

20౨, సురా. సురా భాం జెశ్యరము ఆ. 4 గట్టుపభువు 

౨03.|ను. శ. సు్హమతిశతకము బద్దనక వి 

204. సేతు. సేకుఖండము ఆ. 6 |నక్క_ల౦క 

విరభ।దుశడు 

205. |హాంన, _ హంనవింళతి ఆ. గ్ అయ్యలరాజు 

206.హా. న. హరిశ్చం దనలో ఆ. 5 రామరాజ 

పాఖ్య్యానము భూ విడు 

207.|వహార. హరవిలాసము ఆ. 7 శ్రీనాధుడు 

208.|హారశ వి. హారభ క్షవిలానము అతృలూరి పాపకవి 

209. పారి. హారినంశేము 

పూ. పూర్వభా ము ఆ. 6 

61, ఉతర భాగము ఆ. 10. 

210. హరిశ్చ. హరిశ్చందోపాఖ్యాన అ. ఫ్ శంక రకవి 

211. హా. వరాహ,వరాహాపురాణము ఆ. 9 హరిభట్టు 


